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ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2022 

• Карантинні обмеження пов’язані з пандемією COVID-19 

• Військовий стан в Україні 

Негативні 
впливи 

• Вступ на ОР бакалавра за МПТ  

• Вступ на ОР магістра без ЄВІ на підставі ОКР спеціаліста та/або ОР магістра  

• Вступ на окремі спеціальності без фахових вступних випробувань;  

• Відміна МТНК;  

• Окремі переваги для вступників із тимчасово окупованих та/або особливо 
небезпечних територій; розширення переліку пільгових категорій громадян 
України тощо 

Сприятливі 
умови 

• Умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затверджених 
наказом МОН України від 27.04.2022 р. № 392 

• Наказ МОН України від 29.06.2022 р. № 598, зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 02.07.2022 р. № 727/38063) 

• Правила прийому для здобуття вищої освіти в ДЗВО «УМО» у 2022 році 

Нормативна 
база 



ОНОВЛЕНА НОРМАТИВНА БАЗА 
Правила прийому для здобуття вищої освіти в Державному закладі вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти» в 2022 році 

Порядок розгляду та критерії оцінювання мотиваційних листів вступників до ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» в 2022 році (додаток до Правил прийому) 

Порядок прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за 
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та 
адміністрування» (за регіональним замовленням НАДС) (додаток до Правил прийому) 

Положення про Приймальну комісію Державного закладу вищої освіти «Університет 
менеджменту освіту (25.05.2022 )  

Порядок проведення фахового вступного випробування (співбесіди) за дистанційною формою 
в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (01.07.2022 ) 

Програми фахових вступних випробувань 

Договір про навчання в ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  

Договір про надання платної освітньої послуги  



НЕОЧИКУВАНІ ВИКЛИКИ 

Оголошення військового стану в Україні; оголошення військового стану в Україні 

  Окупація частини територій України рф;  військові дії на окремих територіях України  

Неодноразове внесення змін до Умов прийому; організація дистанційного прийому 
документів вступників 

 Обмежений доступ вступників до приймальної комісії (очне спілкування); прийом 
вступних випробувань у дистанційному форматі 

 Організація технічного забезпечення вступних випробувань; перебої в роботі 
системи ЄДЕБО та її вдосконалення під час вступної кампанії 

 Тривожний стан окремих працівників і вступників, які потребували психологічної 
допомоги  

Не вчасна виплата заробітної плати працівникам ННІМП 



ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 
• ЗА ГАЛУЗЯМИ ЗНАНЬ  

• 01 «Освіта/Педагогіка» 

• 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

• 07 «Управління та адміністрування» 

• 28 «Публічне управління та 
адміністрування  

• ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ  

• 011 «Освітні, педагогічні науки» 

• 016 «Спеціальна освіта»  

• 051 «Економіка» 

• 053 «Психологія»  

• 073 «Менеджмент»  

• 076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність»  

• 281 «Публічне управління та 
адміністрування»  

• 015 «Професійна освіта (Дизайн)»  

• ОНП ОР МАГІСТРА   

• «Спеціальна освіта (за нозологіями)  

•ОНП ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 
•«Психологія особистісного, соціального та 
організаційного розвитку»  
•«Освітні, педагогічні науки»  
•«Публічне управління та адміністрування» 

•ОПП ОР БАКАЛАВРА 
•«Управління персоналом та економіка праці» 
•«Психологія»  
•«Менеджмент»  
•«Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність»; 

•ОПП ОР МАГІСТРА 
•«Управління персоналом та економіка праці» 
•«Психологія»  
•«Менеджмент організацій і адміністрування»; 
•«Управління навчальним закладом»; 
•«Управління проектами»;  
•«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
•«Публічне управління та адміністрування»  
•«Педагогіка вищої школи»  
•«Християнська педагогіка»; 
•«Адміністративний менеджмент» 



ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ І НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ у  

ДОКТОРАНТУРІ ТА АСПІРАНТУРІ  

галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»; 
ОНП «Освітні, педагогічні науки» (сертифікат від 29.07.21 № 2108) 

галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 
053 «Психологія», ОНП «Психологія особистісного, соціального та 
організаційного розвитку» (сертифікат від 16.10.20 № 691) 

галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування, спеціальність 
281 «Публічне управління та адміністрування», ОНП «Публічне управління та 
адміністрування» (сертифікат від 29.07.21 № 2003) 



КОНТИНГЕНТ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В 
АСПІРАНТУРІ/ДОКТОРАНТУРІ 

Шифр галузі знань, спеціальність, 
назва ОНП 

Кількість аспірантів/докторантів, 
на умовах контракту 

2018 2019 2020 2021 2022 

01 Освіта/Педагогіка, 011 «Освітні, 
педагогічні науки»,  
ОНП «Освітні, педагогічні науки» 

15/- 11/- 11/- 16/1 15/2 

05 Соціальні та поведінкові науки, 
053 «Психологія»,  
ОНП «Психологія особистісного, 
соціального та організаційного 
розвитку» 

6/- 12/- 9/- 11/- 22/- 

28 Публічне управління та 
адміністрування, 281 «Публічне 
управління та адміністрування»;  
ОНП «Публічне управління та 
адміністрування» 

-/- -/- 4/- 12/- 20/- 

Усього: 21/- 23/- 24/- 39/- 57/2 

Таблиця 1. 
Контингент здобувачів освіти в аспірантурі/докторантурі 

(2018-2022 ) 

Шифр галузі знань, спеціальність, 
назва ОНП 

Кількість аспірантів/докторантів на 
умовах контракту 

2018 2019 2020 2021 2022 

01 Освіта/Педагогіка, 011 «Освітні, 
педагогічні науки», ОНП «Освітні, 
педагогічні науки» 

-/- -/- -/- 1/- 7/2 

05 Соціальні та поведінкові науки, 
053 «Психологія», 
ОНП «Психологія особистісного, 
соціального та організаційного 
розвитку» 

-/- 2/- -/- -/- 14 

28 Публічне управління та 
адміністрування, 281 «Публічне 
управління та адміністрування», 
ОНП «Публічне управління та 
адміністрування» 

-/- -/- -/- -/- 12 

Усього: -/- 2/- -/- 1/- 33/2 

Таблиця 2. 
Контингент здобувачів освіти в аспірантурі/докторантурі  

(очна форма навчання, 2018-2022 ) 

У 2022 р. (57 ос.) спостерігається збільшення показника набору здобувачів майже у 2,5 рази порівняно з 2018 р. (21 ос.).  
У 2022 р. в аспірантурі навчається 121 ос., з них за державним замовленням – 3.  
Ефективність роботи аспірантури/докторантури у 2021 р. становить 44,4%, що на 19,4% перевищує показник 2019 р.   



РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ НАБОРУ В АСПІРАНТУРУ ПО 
КАФЕДРАХ ЦІПО ТА ННІМП 

Назва кафедр / Інститутів 
Рейтинг 

кафедр 

Кількість 
докторантів 

Кількість 

аспірантів 

Центральний інститут післядипломної освіти  

Кафедра менеджменту освіти та права 5 1 3 

Кафедра психології управління 3 - 6 

Кафедра професійної та вищої освіти 7 - 1 

Кафедра відкритих освітніх систем та 

інформаційно-комунікаційних технологій 
5 1 3 

Кафедра філософії і освіти дорослих 6 - 2 

Усього 2 15 

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології  

Кафедра публічного управління і проектного 

менеджменту 
   1 - 21 

Кафедра економіки, підприємництва та 

менеджменту 
- - - 

Кафедра психології та особистісного розвитку   2 - 16 

Кафедра педагогіки, адміністрування та 

соціальної роботи 
  4 - 5 

Усього - 42 

Усього по УМО 2 57 

Контингент аспірантів/докторантів по кафедрах (2022 р.) 



ЗАВДАННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙОМУ  
АСПІРАНТІВ /ДОКТОРАНТІВ НА 2023 Р.: 

 Посилити рекламну кампанію через мережу Інтернет, випускників, Раду молодих учених, 
провідних партнерів і стейкхолдерів 

 Організувати своєчасну підготовки до вступної кампанії відповідно до Правил прийому 
(оприлюднити на сайті відповідну інформацію, Програми вступних іспитів, розклади 
вступних іспитів, накази на зарахування тощо) 

 Забезпечити прозорість, відкритість, доступність вступної кампанії (засідання Приймальної 
комісії, новини про перебіг вступної кампанії, вчасне розміщення оголошень, розкладів, 
наказів, запис вступних іспитів тощо) 

 Покращити показники результативності та ефективності роботи аспірантури/ докторантури; 
 Систематично оновлювати інформацію на сайті Університету та в соціальних мережах; 
 Активізувати роботу Ради молодих учених 
 Залучити аспірантів/докторантів до участі у наукових заходах Університету (міжнародних 

(всеукраїнських) конференціях, круглих столах, семінарах, вебінарах, відкритих лекціях 
тощо) 

 Мотивувати НПП щодо роботи з аспірантами/докторантами 
 Провести аналіз та оновити результати опитування здобувачів вищої освіти, стейкхолдерів, 

роботодавців тощо 



НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА 
ПСИХОЛОГІЇ  

Форма навчання 2019  2020  2021  2022  
Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту 

Денна 149 402 292 111 
Заочна 59 90 22 84 
Усього 208 492 314 195 

Кафедра публічного управління і проєктного менеджменту 

Денна - - - 37 
Заочна 29 50 44 95 
Усього 29 50 44 132 
Кафедра педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти 
Денна - - - 25 
Заочна 36 94 126 78 
Усього 36 94 126 113 

Кафедра психології та особистісного розвитку 
Денна 144 142 172 143 
Заочна 81 88 125 84 
Усього 225 230 197 227 
Усього по ННІМП 678 859 826 667 

Кількість поданих заяв вступників до УМО (ЄДЕБО) 

економіки, підприємництва 
та менеджменту 

публічного управління і 
проєктного менеджменту  

педагогіки, адміністрування і 
спеціальної освіти 

психології та особистісного 
розвитку 

У 2022 р. набір вступників здійснювався  

випусковими кафедрами 



РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ  
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ У 2022 р. 

Освітній 

рівень 
Назва освітньої програми  2019 2020 2021 2022 

Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту 
ОР 
бакалавра 

Управління персоналом та 
економіка праці  

11 8 9 11 

Менеджмент 37 34 27 29 
Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність  

11 11 7 9 

ОР магістра Управління персоналом та 
економіка праці  

- 3 3 2 

Менеджмент організацій і 
адміністрування  
(за видами діяльності)  

28 24 14 24 

Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність  

4 3 - 2 

Усього 91 83 60 77 
Кафедра публічного управління і проєктного менеджменту 

ОР магістра Управління проектами  16 7 8 31 
Публічне управління та 
адміністрування   

9 26 32 58 

Усього 25 33 41 89 

Кафедра педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти 
ОР магістра Управління навчальним 

закладом (за типом)  
32 28 56 30 

Педагогіка вищої школи  24 13 6 31 
Християнська педагогіка  14 14 41 7 
Спеціальна освіта (за 
нозологіями)  

0 39 23 6 

Усього: 70 94 126 74 
Кафедра психології та особистісного розвитку 

ОР 
бакалавра 

Психологія  
35 21 66 31 

ОР магістра Психологія  75 52 89 79 
Усього 110 73 155 110 

Усього по ННІМП 298 283 339 350 

Освітній 

рівень 

Назва освітньої 

програми  
2019 2020 2021 2022 



НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  
МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ  

Новація вступної кампанії-
2022 - отримання державного 
замовлення від Національного 
агентства державної служби 
України на підготовку ОР 
магістрів за ОПП «Публічне 
управління та адміністрування» 
у кількості 21 ос.  

Керівник проєкту - професор 
І.О. Дегтярьова.  

У 2021 р. здобували вищу освіту 26 
іноземних громадяни за ОР бакалавра,  
ОР магістра з країн: Азербайджан, 
Алжир, Ізраїль, Лівія, Туркменістан.  

Чисельність іноземних громадяни з 
2018 р. до 2022 р. зросла від 5 до 26 ос.  

Під час  вступній кампанії-2022 було 
прийнято на навчання  3 іноземних 
громадянина з Азербайджану.  



КОНТИНГЕНТ ПРИЙОМУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ФОРМАМИ 
НАВЧАННЯ (2022 Р.)  

Освітній рівень Назва освітньої програми  Денна форма Заочна форма  Усього 

Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту 
ОР бакалавра Управління персоналом та економіка праці  4 7 11 

Менеджмент 20 9 29 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  9 - 9 

ОР магістра Управління персоналом та економіка праці  - 2 2 
Менеджмент організацій і адміністрування  
(за видами діяльності)  

20 4 24 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  - 2 2 
Усього 53 24 77 

Кафедра публічного управління і проєктного менеджменту 
ОР магістра Управління проектами  27 4 31 

Публічне управління та адміністрування  11 47 58 
Усього 38 51 89 

Кафедра педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти 
ОР магістра Управління навчальним закладом (за типом)  - 30 30 

Педагогіка вищої школи  20 11 31 
Християнська педагогіка  0 7 7 
Спеціальна освіта (за нозологіями)  - 6 6 

Усього 20 54 74 
Кафедра педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти 

ОР бакалавра Психологія  17 14 31 
ОР магістра Психологія  17 62 79 
Усього 34 76 110 
Усього по ННІМП 145 205 350 



ЗАВДАННЯ ННІМП ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙОМУ 
ВСТУПНИКІВ І ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА 2023 Р.: 

 Налагодити систематичну профорієнтаційну роботу з потенційними вступниками, залучити партнерів, здобувачів 
вищої освіти для організації сучасних та інноваційних профорієнтаційних проєктів (заходів) 

 Здійснити пошук замовників освітніх послуг із урахуванням специфіки освітніх програм Університету 
 Систематично проводити моніторинг  задоволеності здобувачів вищої освіти та роботодавців 
 Активізувати співпрацю стейкхолдерами задля формування позитивного іміджу Університету 
 Підвищити публікаційну активність і змістовну якість друкованих матеріалів у ЗМІ, соцмережах, на сайтах Університету 
 Активізувати роботу у соціальних групах зі вступниками, налагодити з ними належну дієву комунікацію 
 Вчасно оприлюднювати матеріали Приймальної комісії на сайті Університету 
 Встановити чіткий розподіл обов’язків відповідальних осіб Приймальної комісії 
 Залучити до роботи в Приймальній комісії НПП  Інституту 
 Відповідальним особам Приймальної комісії забезпечити своєчасне заповнення договорів із замовниками та особових 

справ  
  Дирекції Інституту врахувати терміни роботи Приймальної комісії при плануванні графіка відпусток її членів та НПП 
 Гарантам освітніх програм внести зміни до ОПП (ОНП) з метою підвищення їх якості, інноваційності та дослідницького 

спрямування, забезпечення ефективного використання наявних ресурсів  
 Відкрити нові ОПП (ОНП) підготовки фахівців у межах ліцензованого обсягу, які б відповідали профілю Університету та 

замовникам освітніх послуг  
 Вжити відповідних заходів щодо недопущення формування малокомплектних груп здобувачів вищої освіти задля 

попередження фінансових ризиків і втрат Університету 



БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
  
 

Ліцензований обсяг БІНПО 
 
ОР БАКАЛАВР – 450 ос. 
ОР МАГІСТР  – 480 ос. 
ВСЬОГО – 930 ос. 
 
Набір здійснювався на ОР магістра заочної 

форми навчання за спеціальностями:  
 
073 Менеджмент (ОПП «Управління 

навчальним закладом», ОПП «Адміністративний 
менеджмент») 

053 Психологія (ОПП «Психологія»)  
011 Освітні, педагогічні науки (ОПП «Педагогіка 

вищої школи»)   

Відповідно до запланованих заходів було: 
  

 затверджено Правила прийому до Білоцерківського 
інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти»   

 сформовано та затверджено склад предметних 
екзаменаційних, фахових атестаційних комісій, 
апеляційної комісії 

 здійснено підготовку документації для роботи 
Комісії 

 здійснено підготовку та технічне забезпечення 
приміщень для роботи Комісії 

 забезпечено інформаційний супровід роботи Комісії 
 сформовано та затверджено розклад вступних 

випробувань 
 організовано технічне забезпечення фахових 

вступних випробувань тощо 



БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
 

Освітній рівень Назва освітньої програми 2020 2021 2022 

ОР магістра Психологія 12 24 40 
ОР магістра Педагогіка вищої школи 10 12 27 
ОР магістра Адміністративний 

менеджмент 
2 

5 
7 

ОР магістра Управління навчальним 
закладом 

6 
10 22 

Усього: 30 51 96 

Контингент прийому здобувачів вищої освіти  (2020-2022 ) 
  



Назва спеціальності / освітньої 

програми 

Вступ на основі освітнього 

рівня  
2020 2021 2022 

053 Психологія, ОПП «Психологія» 
ОР бакалавра 

5 5 16 

ОКР спеціаліста / ОР магістра 
7 19 24 

011 Освітні, педагогічні науки, 

ОПП Педагогіка вищої школи 
ОР бакалавра 

10 2 16 

ОКР спеціаліста / ОР магістра 
0 10 11 

073 Менеджмент,  

ОПП Адміністративний менеджмент 
ОР бакалавра 

1 1 3 

ОКР спеціаліста / ОР магістра  
1 4 4 

073 Менеджмент, ОПП Управління 

навчальним закладом 
ОР бакалавра 

0 5 11 

ОКР спеціаліста / ОР магістра 
6 5 11 

Усього 30 51 96 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
 Аналіз контингенту вступників на основі освітнього рівня 

(2020-2022 ) 



БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
 

 Особиста рекомендація працівників та здобувачів освіти БІНПО 
 Інформаційний супровід вступної кампанії та популяризація закладу в 

соціальних мережах 
 Поліграфічна продукція  Інституту 
 Інформування через місцеві рекламні агентства   
 Розміщення інформації на рекламних стендах міста Біла Церква 
 Публікації про можливості та переваги навчання в БІНПО в ЗМІ  
 Створення позитивного іміджу БІНПО та інформування про переваги 

навчання за освітніми програмами Інституту засобами соціальних мереж 
та YouTube каналу 

 Інформування слухачів курсів підвищення кваліфікації під час 
організаційних нарад, навчання, заходів тощо 

 Проведення Днів відкритих дверей   
 Створення та розповсюджують в соціальних мережах відео-контенту на 

тему «Чому я обрав освіту саме в БІНПО»  

Ефективні заходи  інформаційного супроводу вступної 
кампанії та профорієнтаційної роботи 



ЗАВДАННЯ БІНПО ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРИЙОМУ ВСТУПНИКІВ І ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
НА 2023 Р.: 
  Розробити і впровадити комплекс заходів задля створення позитивного іміджу БІНПО в регіоні 

 Налагодити роботу щодо проведення профорієнтаційної роботи із педагогічними працівниками закладів 
фахової передвищої та професійної освіти, з якими укладено договори про співпрацю 

 Посилити інформаційну роботу зі слухачами курсів підвищення кваліфікації з метою інформування про 
можливості здобуття вищої освіти в БІНПО; 

 Створити електронну базу закладів загальної середньої освіти, коледжів, закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти України для оперативного інформування та проведення профорієнтаційної 
роботи 

 Налагодити систематичну профорієнтаційну роботу кафедр Інституту з потенційними вступниками; 
залучити партнерів, здобувачів вищої освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації для організації 
сучасних та інноваційних профорієнтаційних проєктів (заходів) 

 Здійснити пошук замовників освітніх послуг із урахуванням специфіки освітніх програм Інституту 
 Систематично проводити моніторинг задоволеності здобувачів вищої освіти, стейкхолдерів та 

роботодавців наданими освітніми послугами 
 Гарантам освітніх програм внести зміни до ОПП з метою підвищення їх якості, інноваційності та 

дослідницького спрямування, забезпечення ефективного використання наявних ресурсів   



ДОЛАТИ ПЕРЕШКОДИ, ЗРОСТАТИ, УДОСКОНАЛЮВАТИСЯ, 
РОЗВИВАТИСЯ, ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ЯКІСТЬ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ, ФОРМУВАТИ ПОЗИТИВНИЙ ІМІДЖ УНІВЕРСИТЕТУ 
НА РИНКУ ПРАЦІ, БУТИ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНИМИ СЕРЕД 
ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ДОСЯГАТИ 
СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ України 

НАШІ ЗАВДАННЯ НА 2023 р.: 
 


