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Про зміни в складі Відбіркової комісії 

БІНПО на 2022 рік 

Для забезпечення прийому вступників на навчання до Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти у 2022 році відповідно до Положення 

про Відбіркову комісію Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», затвердженого рішенням 

Вченої ради від 26.12.2019 р. протокол № 6, 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести зміни до складу Відбіркової комісії Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на 

2022 рік: 

СИДОРЕНКО  

Вікторія Вікторівна 

голова Відбіркової комісії,  

директорка Інституту, д. пед. н., професор; 

ІВАШЕВ 

Євгеній Володимирович 

заступник голови Відбіркової комісії, 

в. о. заступника директора з навчальної роботи,  

кандидат юридичних наук; 

ЄРМОЛЕНКО  

Андрій Борисович 

відповідальний секретар Відбіркової комісії, 

завідувач кафедри методики професійної освіти 

та соціально-гуманітарних дисциплін,  

к. політ. н., доцент; 

КУЛІШОВ  

Володимир Сергійович 

завідувач кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту,  

кандидат педагогічних наук, доцент; 

РУДИЧ 

Оксана Олександрівна 

член Відбіркової комісії,  

кандидат економічних наук, доцент,  

доцент кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту; 
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ЛУКІЯНЧУК 

Алла Миколаївна 

член Відбіркової комісії;  

кандидат психологічних наук, доцент,  

доцент кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту;  

АРЕСТОВА 

Інна Валеріївна 

відповідальна особа Відбіркової комісії з питань 

прийняття та розгляду електронних заяв, 

помічник керівника; 

КНЯЗЄВА 

Марина Олексіївна 

член Відбіркової комісії,  

методистка навчального відділу; 

УДОВИК  

Світлана Іванівна 

член Відбіркової комісії, 

старший лаборант кафедри технологій навчання, 

охорони праці та дизайну; 

ПЕТРУШАК 

Оксана Михайлівна 

член Відбіркової комісії,  

здобувачка вищої освіти групи ПВШ-21-11-зМ. 

2. У своїй діяльності Відбіркова комісія керуватиметься Правилами 

прийому на навчання до Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти в 2022 році, розробленими у відповідності з Умовами прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року № 392, зі змінами, 

внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року 

№ 400 «Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році». 

3. Відбірковій комісії Інституту продовжити роботу відповідно до 

затвердженого плану Відбіркової комісії на 2022 рік. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 
 

Директорка       Вікторія СИДОРЕНКО 

 

 

 

 


