
У БІНПО ВІДБУЛИСЯ ВІДКРИТІ ПУБЛІЧНІ ЛЕКЦІЇ: 
«ВСТУП 2022: ОСОБЛИВОСТІ, МОЖЛИВОСТІ, АКЦЕНТИ»  

 
13 травня 2022 року у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулося чергове засідання 

консультаційного пункту «Відкриті публічні лекції для педагогів, батьків, 
дітей». 

Відкриті публічні лекції були присвячені актуальним питанням 
проведення вступної компанії у 2022 році. Модераторами заходу виступили 

троє науково-педагогічних працівники БІНПО. Було зафіксовано понад 100 
точок підключення.  

У консультпункті взяли участь науково-педагогічні працівники, педагоги 
закладів професійної та фахової передвищої освіти, здобувачі освіти, слухачі 

курсів підвищення кваліфікації, волонтери і ключові стейкголдери із 
Донецької, Чернігівської, Дніпропетровської, Київської, Сумської, 

Черкаської, Житомирської, Миколаївської, Вінницької, Закарпатської, 
Одеської, Івано-Франківської, Полтавської областей, м. Києва. 

Захід традиційно розпочато зініційованою Президентом України 
загальнонаціональною хвилиною мовчання за співвітчизниками, загиблими 
внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.  

Відкрила консультпункт Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, 
докторка педагогічних наук, професорка.  

Консультпункт розпочато композицією Юлії Рознен «Живи», що 
пробуджує в кожному з вас найщиріші почуття до неньки-України. Серце 

кожного, хто народився і виріс під жовто-блакитним стягом, б’ється в унісон 
зі своєю рідною Батьківщиною й болісно щемить. З нами мільйони закоханих 

у свою державу українців!  
Модератор Андрій ЄРМОЛЕНКО, завідувач кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО, кандидат 
політичних наук, доцент, виступив із відкритою лекцією: «Вступ до закладів 

вищої освіти в 2022 році: особливості, можливості, акценти». Андрій 
Борисович окреслив умови прийому для здобуття вищої освіти 2022 року із 
урахуванням змін до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти 

в 2022 році. 
Модераторка Оксана РУДИЧ, кандидатка економічних наук, доцентка, 

доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, виступила 
із лекцією: «Мотиваційний лист: що це і як його скласти?». Оксана 

Олександрівна розкрила практичні аспекти складання ефективного 
мотиваційного листа, документу, що складається і подається вступником до 

закладу вищої освіти. Пояснила причини, через які вступник вважає себе 
найкращим кандидатом для вступу на відповідну освітню програму. 

Модераторка Віра ГРЯДУЩА, кандидатка технічних наук, старша 
викладачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО, 

виступила із лекцією: «Цифрові помічники вступника – 2022». Віра 
Володимирівна ознайомила учасників із онлайн-ресурсами Міністерства 



освіти і науки України та Білоцерківського інститут неперервної професійної 
освіти, платформами для пошуку репетиторів, а також іншими корисними 

цифровими ресурсами, які стануть у нагоді цьогорічним вступникам. 
Учасники відкритих публічних лекцій висловили слова вдячності 

організаторам та модераторам заходу. 

Повний запис засідання консультаційного пункту доступний для 
перегляду на ютуб-каналі БІНПО за посиланням: https://youtu.be/cYcr5r7Iih4. 

Нагадуємо, що робота консультаційного пункту продовжується, тож 
запрошуємо приєднуватися до нашого переможного освітянського строю! 

Ми працюємо разом заради майбутнього нашої України! 

https://youtu.be/cYcr5r7Iih4

