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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Відбіркової комісії 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 
від 03 травня 2022 р. 

 

Присутні: Сидоренко В.В., Івашев Є.В., Єрмоленко А.Б., Кулішов В.С., 

Рудич О.О., Лукіянчук А.М., Арестова І.В., Князєва М.О., Удовик С.І., 

Петрушак О.М. 

 

1. Про рекомендацію до затвердження Вченою радою Правил 

прийому на навчання до Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти у 2022році відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 27 квітня 2022 року № 392. 

Відповідальний: Єрмоленко А.Б., відповідальний секретар Відбіркової 

комісії. 

. 

 

2. Про організацію та проведення Днів відкритих дверей у БІНПО. 

Відповідальний: Івашев Є.В., заступник голови Відбіркової комісії 

БІНПО. 

 

3. Про розроблення (підготовку) Програм вступних іспитів 

відповідно до Правил прийому. 

Відповідальний: Єрмоленко А.Б., відповідальний секретар Відбіркової 

комісії. 

 

 

МАТЕРІАЛИ  

ЗАСІДАННЯ ВІДБІРКОВОЇ КОМІСІЇ 

від 03 травня  2022 р. 

 

РІШЕННЯ 

засідання  Відбіркової комісії Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України 

від 02 травня 2022 р. 

 

1. Про рекомендацію до затвердження Вченою радою Правил 

прийому на навчання до Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти у 2022році відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 27 квітня 2022 року № 392. 
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Відповідальний: Єрмоленко А.Б., відповідальний секретар 

Відбіркової комісії. 

 

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти 

в 2022 році, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 

27 квітня 2022 року № 392 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти 

і науки України від 02 травня 2022 року № 400), було оновлено умови вступу 

до ЗВО. Це в свою чергу обумовлює розроблення та затвердження Правил 

прийому на навчання до Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти у 2022 році (Правила), що відповідають сучасним нормам та правовим 

документам із врахуванням карантинних заходів та дією воєнного стану в 

Україні. Проєкт Правил був підготовлений колективом: Сидоренко В.В., 

Єрмоленко А.Б. та Рудич О.О. та запропонований для обговорення членам 

Відбіркової комісії. 

Обговоривши Проєкт Правил та прийнявши до уваги інформацію 

Єрмоленка А.Б., відповідального секретаря Відбіркової комісії, Відбіркова 

комісія БІНПО 

 

УХВАЛИЛА: 

1. Схвалити проєкт Правил прийому на навчання до Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти у 2022 році. 

2. Рекомендувати для затвердження Вченою радою інституту Правил 

прийому на навчання до Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти у 2022 році. 

 

                                                        Відповідальний: Єрмоленко А.Б., 

                                               відповідальний секретар Відбіркової комісії. 

Термін: 06 травня 2022 р. 

Голосували: 

«ЗА» - 10 

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАВСЯ» - 0 

 

 

2. Про організацію та проведення Днів відкритих дверей у БІНПО. 

Відповідальний: Івашев Є.В., заступник голови Відбіркової комісії БІНПО. 

Ураховуючи обмеження діяльності Інституту та Відбіркової комісії 

обумовлені карантинними заходами, дією воєнного стану в Україні організація 

вступної кампанії повинна здійснюватися у змішаному режимі переважно із 

застосуванням дистанційних технологій. Комунікацію як із закладами освіти 

так і з окремими кандидатами здійснювати за принципами омніканальності. 

Обговоривши інформацію Івашева Є.В., заступника голови Відбіркової 

комісії БІНПО, Відбіркова комісія БІНПО 
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УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію Івашева Є.В., заступника голови Відбіркової комісії БІНПО, 

прийняти до відома. 

2. У 2022 році вдосконалити інформаційне та технічне забезпечення, 

необхідне для ефективного функціонування Відбіркової комісії БІНПО 

в умовах воєнного стану. 

3. Затвердити термін проведення в режимі онлайн Днів відкритих дверей 

26 травня та 09 червня 2022 року. 

 

Відповідальний: Івашев Є.В., заступник 

голови Відбіркової комісії БІНПО, 

Термін: до 18 липня 2022 р. 

Голосували: 

«ЗА» - 10 

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАВСЯ» - 0 

 

 

3. Про розроблення (підготовку) Програм вступних іспитів 

відповідно до Правил прийому. 

Визначені новим Порядком прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти в 2022 році умови вступу змінили вимоги до здачі фахових вступних 

випробувань та ЄВІ, що вимагає термінової розробки нових Програм 

фахових іспитів за спеціальностями: 

011 Науки про освіту «Педагогіка вищої школи» – відповідальний  гарант 

ОП В.С. Кулішов; 

053 Соціальні та поведінкові науки «Психологія» – відповідальна гарант 

ОП Н.Г. Торба; 

073 Менеджмент («Адміністративний менеджмент», «Управління 

навчальним закладом») – відповідальний гарант ОП І.С. Грозний 

індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови – відповідальний 

В.С. Кулішов. 

 

Обговоривши інформацію Єрмоленка А.Б., відповідального секретаря 

Відбіркової комісії БІНПО, Відбіркова комісія БІНПО 

 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію Єрмоленка А.Б., відповідального секретаря Відбіркової 

комісії БІНПО, прийняти до відома. 

2. Визначити відповідальними за розробку Програм фахових іспитів за 

спеціальностями: 

011 Науки про освіту «Педагогіка вищої школи» – В.С. Кулішов 

053 Соціальні та поведінкові науки «Психологія» – Н.Г. Торба 
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073 Менеджмент («Адміністративний менеджмент», «Управління 

навчальним закладом») – І.С. Грозний 

індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови – В.С. Кулішов. 

 

Відповідальний: Єрмоленко А.Б., 

відповідальний секретар Відбіркової 

комісії. 

Термін: до 17 травня 2022 р. 

Голосували: 

«ЗА» - 10 

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАВСЯ» - 0 

 

 

 

Голова Відбіркової комісії     В.В. Сидоренко 

 

Відповідальний секретар 

Відбіркової комісії А.Б. Єрмоленко 


