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ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2022 РОКУ, ЗАВДАННЯ 

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙОМУ ВСТУПНИКІВ 

ТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

ДО УМО НА 2023 РІК 

Доповідач: проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та 

міжнародних зв’язків Н.П. Муранова 

 

Вступна кампанія останніх років, як і 2022 року, була не простою. 

Спочатку карантинні обмеження пов’язані з пандемією COVID-19, а потім 

військовий стан в Україні змусив систему вищої освіти трансформувати 

процедуру прийому до закладів вищої освіти та зарахування вступників. Але 

разом із тим можемо констатувати стабільність прийому на навчання впродовж 

останніх трьох років. Хоча її результативність не можна назвати такою, яка б 

констатувала повною мірою усі наявні задіяні ресурси, резерви та потенціальні 

можливості ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (далі – Університет).  

Разом з тим треба наголосити на сприятливих Умовах прийому на 

навчання у 2022 р. до ЗВО України, що було запропоновано та реалізовано 

МОН України (вступ на ОР бакалавра за МНТ; вступ на ОР магістра без ЄВІ на 

підставі ОКР спеціаліста та/або ОР магістра, а 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). 

Вступна кампанія 2022 р. у ННІМП здійснювалась відповідно до Умов 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затверджених 

наказом МОН України 27.04.2022 р. № 392 (зі змінами, внесеними наказом 

МОН України від 02.05.2022 р. № 400); наказом МОН України 29.06.2022 р. 

№ 598, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.07.2022 р. 

№ 727/38063) та «Правил прийому для здобуття вищої освіти в ДЗВО «УМО» у 

2022 році». 

Задля забезпечення якісної роботи вступної кампанії-2022 відповідно до 

наказів МОН було розроблено у новій редакції наступні внутрішні документи 

Університету:  

• 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 



2 

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 (співбесід); 

• Договір про навчання в ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 

• Договір про надання платної освітньої послуги тощо. 

До неочікуваних викликів (ризиків) вступної кампанії-2022 можна 

віднести: 

• оголошення військового стану в Україні; 

• військові дії на окремих територіях України; 

• окупація частини територій України рф; 

• непередбачувані повітряні тривоги; 

• неодноразове внесення змін до Умов прийому (МОН України); 

• організація дистанційного прийому документів вступників; 

• обмежений доступ вступників до приймальної комісії (очне 

спілкування); 

• прийом вступних фахових 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. 

Необхідно також відмітити, що під час активної фази вступної кампанії 

особлива організаційна та керівна роль належить МОН України, яке вчасно 

відреагувало на виклики, спричинені війною в Україні, регулярно надавало 

консультації ЗВО, надсилало відповідні нормативні акти та роз’яснювальні 

документи, проводило щотижневі онлайн консультації.  

Підготовка фахівців в Університеті 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», 



3 

073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

281 «Публічне управління та адміністрування», 015 «Професійна освіта 

(Дизайн)»;  

• відповідно до освітньо-наукової програми ОР магістра – «Спеціальна 

освіта (за нозологіями);  

• відповідно до освітньо-наукових програм доктора філософії – «Освітні, 

педагогічні науки»; «Психологія особистісного, соціального та організаційного 

розвитку»; «Публічне управління та адміністрування»; 

• відповідно до освітньо-професійних програм: ОР бакалавра – 

«Управління персоналом та економіка праці»; «Психологія»; «Менеджмент»; 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;  

• відповідно до освітньо-професійних програм: 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». 

Усі ОПП та ОНП успішно акредитовано Національним агентством 

забезпечення якості вищої освіти.  

Проаналізуємо результативність вступної кампанії-2022 Університету в 3-

х її підрозділах: аспірантура та докторантура; Навчально-науковий інститут 

менеджменту та психології (далі – ННІМП) та Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти (далі – БІНПО), кожен із яких має свої 

завдання, мету, стратегічні цілі та ресурси задля їх реалізації.  

У 2022 р. підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів 

здійснювалася через докторантуру та аспірантуру за рахунок коштів 

державного бюджету й за кошти фізичних та/або юридичних осіб:  

• 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); 

які є акредитованими Національним агентством забезпечення якості вищої 

освіти.  

У 2022 р. державного замовлення на підготовку аспірантів і докторантів 



4 

не було передбачено, але це ніяким чином не вплинуло на здійснення набору 

аспірантів за кошти фізичних та/або юридичних осіб.  

За 2022 р. спостерігається тенденція зменшення державного замовлення 

на 50% порівняно з 2018 р., а загальна кількість здобувачів освіти за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб в аспірантурі зросла на 41% при обсязі 

щорічного ліцензованого набору – 70 ос., а його реальний набір у 2022 р. – 

81,4%.  

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 особа, з них за державним замовленням – 3. Ефективність 

роботи аспірантури/докторантури у 2021 р. становить 44,4%, що на 19,4% 

перевищує показник 2019 р. і на 13,4% – 2020-2021 рр. У докторантурі 

перебуває 3 особи за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки», з них: 1 – за 

державним замовленням, 2 – за контрактом. 

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» 
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 
 

Як представлено у табл. 1 ОНП «Освітні, педагогічні науки» має 

стабільний контингент набору за останні 5 років; на ОНП «Психологія 

особистісного, соціального та організаційного розвитку» порівняно з 2021 р. 

набір збільшено у 2 рази, а порівняно з 2018 р. – у 5,5 р. Набір на 

ОНП «Публічне управління та адміністрування» розпочато тільки з 2020 р. і 

тільки завдяки професору І.О. Дехтярьовій Університет має за останні 2 роки 

набір 12 осіб і 20 осіб відповідно. У 2022 р. кафедра публічного управління і 

проектного менеджменту повністю закрила ліцензований обсяг. 

Особливістю 2022 р. є значне зростання контингенту здобувачів в 

аспірантурі/докторантурі на денну форму навчання (табл. 2). 

  



5 

Таблиця 2 

Контингент здобувачів освіти в аспірантурі/докторантурі  

(очна форма навчання, 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 

 

Проаналізуємо результативність набору в аспірантуру по кафедрах ЦІПО 

та ННІМП (табл. 3).  

Таблиця 3 

Контингент аспірантів/докторантів по кафедрах (2022) 
 

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 

 

Як представлено у табл. 3 ННІМП має показник прийому в аспірантуру 

42 особи (73,7%), а ЦІПО – 15 осіб (26,3%). Лідерські позиції по показникам 

прийому аспірантів у 2022 р. займають кафедра публічного управління і 

проектного менеджменту (21 ос., 38,6%) та кафедра психології та особистісного 

розвитку (16 ос., 28,1%). Тобто 2 кафедри разом забезпечили майже 65% від 

усього загального контингенту набору здобувачів освіти в аспірантуру (57 ос., 

100%). 
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Завдання щодо організації та забезпечення прийому аспірантів/ 

докторантів на 2023 р., які рекомендовано реалізувати спільно з гарантами 

ОНП та НПП кафедр Інститутів: 

• посилити рекламну кампанію через мережу Інтернет, випускників, Раду 

молодих учених, провідних партнерів і стейкхолдерів; 

• організувати своєчасну підготовку до вступної кампанії відповідно до 

Правил прийому (оприлюднити на сайті відповідну інформацію, Програми та 

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 (ННІМП) 
 

У 2022 р. в ННІМП набір вступників здійснювали випускові кафедри: 

• економіки, підприємництва та менеджменту;  

• публічного управління і проектного менеджменту;  

• педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти;  

• психології та особистісного розвитку. 

У табл. 4 представлено кількість заяв вступників, поданих до Університету 

з 2019 по 2022 рр., що відображено у системі ЄДЕБО за останні 4 роки. У 2022 р. 

було зареєстровано 667 заяв вступників, що на 22,4% менше порівняно з 2020 р. 

та на 19,2% менше ніж у 2021 р.  
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Таблиця 4 

Кількість поданих заяв вступників до УМО (ЄДЕБО, 2019-2022) 
 

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 проектного 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 

 

Значний кількісний показник зменшення поданих заяв вступників у 

порівнянні з 2020 р. по кафедрі економіки, підприємництва та менеджменту 

(на 297 ос.); кафедрі психології та особистісного розвитку (на 228 ос.) свідчать 

про недостатній рівень профорієнтаційної роботи з потенційними вступниками, 

учнівською молоддю, поширення інформації про Університет у ЗМІ, 

соцмережах, серед стейкхолдерів тощо. 

Варто зазначити, що профорієнтаційні заходи, що проведено ННІМП 

були різнопланові, деякі з них нового формату, але все ж малочисельні, що 

потребувало попереднього залучення потенційних вступників відповідно щодо 

їх інтересів.  

Позитивним фактором набору в 2022 р. було розширення набору на денну 

форму навчання з окремих спеціальностей, але невчасне прийняття такого 

рішення не дало очікуваного кількісного результату. Хоча підтвердило його 

право на існування, так як збільшився загальний контингент вступників до 

магістратури за рахунок набору здобувачів на 1-й курс денної форми навчання 

(табл. 6). 

Ліцензований обсяг ННІМП становить:  

• перший (бакалаврський) рівень - 335 осіб; 

• другий (магістерський) рівень – 545 осіб 

Усього – 880 осіб. 

За результатами вступної кампанії-2022 ліцензований обсяг на ОР 

бакалавра заповнено майже на 24%, а ОР магістра – майже на 50%, що свідчить 

про значні резерви Університету. 

Результатом роботи Приймальної комісії у 2022 р. стало зарахування 350 
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осіб, ОР бакалавра та ОР магістра, а також за програмою навчання у 

Варшавському університеті менеджменту в якості слухачів – 25 осіб (на 63 ос. 

менше ніж у 2021 р.); поновлено на навчання 53 осіб (хоча на даний момент 

маємо проблеми з академічними довідками вступників, які навчалися у 

Республіці Польща). 

Загальний показник здобувачів вищої освіти та слухачів в ННІМП І-го 

курсу в 2022 р. (375 ос.) зменшився порівняно з 2021 р. (412 ос.) на 37 осіб, що 

становить майже 9%. 

Якщо порівняти результати прийому здобувачів вищої освіти з 2021 р., то 

показник збільшився всього на 3%, тобто значного приросту контингенту за 

останні роки в цілому не спостерігається (табл. 5).  

Таблиця 5 

Контингент прийому здобувачів вищої освіти та слухачів (2019-2022) 
 

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 проектного 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 

 

Як свідчить аналіз за 4 останні роки (табл. 5), не перспективними є ОПП 

ОР бакалавра/ОР магістра «Управління персоналом та економіка праці» та 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». А ОПП «Християнська 

педагогіка» та ОНП «Спеціальна освіта (за нозологіями)» потребують 

додаткової уваги з боку НПП кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної 

освіти, так як мають певну специфіку та особливу аудиторію вступників.  

Новацією вступної кампанії-2022 стало отримання державного 
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замовлення від Національного агентства державної служби України на 

підготовку ОР магістрів за ОПП «Публічне управління та адміністрування» у 

кількості 21 особи. Перемогу в конкурсі НАДС досягнуто завдяки професору 

І.О. Дегтярьовій.  

У 2021 р. в ННІМП здобували вищу освіту 26 іноземних громадяни за ОР 

бакалавра та ОР магістра з країн: Азербайджан, Алжир, Ізраїль, Лівія, 

Туркменістан. Їх чисельність з 2018 р. до 2022 р. зросла від 5 до 26 осіб, що 

було значним надбанням Університету. Військові дії в Україні нанесли 

непоправних збитків щодо надходжень коштів за надання освітніх послуг від 

іноземних громадян. Під час цієї вступної кампанії було прийнято на навчання 

лише 3 іноземних громадянина з Азербайджану.  

Проаналізуємо контингент здобувачів вищої освіти за формами 

навчання (табл. 6). На ОР бакалавра було зараховано 80 осіб (денна форма 

навчання – 50 ос., заочна - 30 ос.), на ОР магістра - 270 осіб (денна форма 

навчання – 95 ос., заочна – 175 ос.). 

Середня наповнюваність груп здобувачів вищої освіти згідно кошторису 

2022 р. становить 25 осіб, а по факту в середньому на 1-му курсі: ОР бакалавра 

денної форми навчання – 13 осіб, заочної – 10 осіб; ОР магістра денної форми 

навчання – 19 осіб, заочної – 15 осіб, що призводить до значних фінансових 

втрат Університету впродовж усього терміну навчання здобувачів. У табл. 6 

представлено статистичні данні денної/заочної форм навчання за рівнями 

освіти, де виокремлено малокомплектні групи здобувачів освіти 1-го курсу. 
 

Таблиця 6. 

Контингент прийому здобувачів вищої освіти за формами навчання (2022) 
 

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 проектного 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 
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Освітній 

рівень 
Назва освітньої програми  

Денна 

форма 
Заочна 

форма  
Усього 

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 

 

Варто також зазначити, що станом на 19.12.2022 р. до Відділу роботи з 

персоналом (Т.І. Поліщук) здано 161 особову справу здобувачів вищої освіти 1-

го курсу ОР магістра, ОР бакалавра та поновлених на навчання із 403. А із 403-

х договорів про навчання та оплату освітніх послуг є в наявності тільки – 269. 

СЛАЙД 14. Завдання ННІМП щодо організації та забезпечення 

прийому вступників і здобувачів вищої освіти на 2023 р.: 

• налагодити систематичну профорієнтаційну роботу кафедр Інституту 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 наданими освітніми послугами; 

• активізувати співпрацю з випускниками, стейкхолдерами, партнерами 

задля формування позитивного іміджу Університету; 

• підвищити публікаційну активність і змістовну якість друкованих 

матеріалів у ЗМІ, соціальних мережах, на сайті Університету та Інституту; 

• активізувати роботу у соціальних групах зі вступниками, вчасно їх 

інформувати та налагодити з ними належну дієву комунікацію;  

• вчасно оприлюднювати матеріали Приймальної комісії на сайті 

Університету (накази на зарахування, новини для вступників, розклади 

вступних випробувань, програми вступних випробувань тощо); 

• встановити чіткий розподіл обов’язків відповідальних осіб 

Приймальної комісії; 

• залучити до роботи в Приймальній комісії НПП кафедр Інституту; 

• відповідальним особам Приймальної комісії забезпечити своєчасне 

заповнення договорів із замовниками освітніх послуг належної якості;  

• відповідальним особам Приймальної комісії забезпечити своєчасне та 

якісне оформлення особових справ вступників відповідно до переліку 

документів, що встановлено Правилами прийому;  

• дирекції Інституту врахувати терміни роботи Приймальної комісії при 
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плануванні графіка відпусток її членів та НПП кафедр; 

• гарантам освітніх програм внести зміни до освітньо-професійних 

(наукових) програм з метою підвищення їх якості, інноваційності та 

дослідницького спрямування, забезпечення ефективного використання наявних 

ресурсів (на виконання Постанови Президії НАПН України від 16.11.2022); 

• відкрити нові освітньо-професійні (наукові) програми підготовки 

фахівців у межах ліцензованого обсягу, які б відповідали профілю Університету 

та замовникам освітніх послуг, що сприятиме збільшенню кількісного та 

якісного показників контингенту здобувачів вищої освіти (на виконання 

Постанови Президії НАПН України від 16.11.2022);  

• вжити відповідних заходів щодо недопущення формування 

малокомплектних груп здобувачів вищої освіти задля попередження 

фінансових ризиків і втрат Університету. 
 

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти 
 

Прийом на навчання до БІНПО у 2022 р. відповідно до наказу директора 

Інституту здійснювала Відбіркова комісія (далі – Комісія), яка працювала 

відповідно до Правил прийому до Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та згідно 

відповідного Плану роботи.  

Комісія діяла згідно з Положенням про Відбіркову комісію 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» та відповідно до Положення про приймальну комісію 

вищого навчального закладу (наказ МОН України від 15.10.2015 р. № 1085).  

Один із основних напрямів діяльності Комісії є профорієнтаційна робота, 

головною метою якої є сприяння посиленню конкурентоспроможності 

спеціальностей БІНПО, координацію якого здійснювали Голова Відбіркової 

комісії та відповідальний секретар. 

Відповідно до запланованих заходів було:  

• затверджено Правила прийому до Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 

розміщення їх на веб-сайті Інституту та внесення до ЄДЕБО;    

• 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; 
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• сформовано та затверджено розклад вступних випробувань; 

• організовано технічне забезпечення фахових вступних випробувань 

тощо. 

Ліцензований обсяг БІНПО – за першим (бакалаврським) рівнем 

становить 450 осіб, за другим (магістерським) рівнем – 480 осіб, всього – 

930 осіб.  

У 2022 р. із урахуванням кадрового потенціалу Інституту набір 

вступників здійснювався тільки 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»), що 

орієнтовано, насамперед, на якість надання освітніх послуг здобувачам вищої 

освіти. 

Динаміку набору здобувачів вищої освіти у БІНПО за 2020-2022 рр. 

представлено у табл. 7. Спостерігається поступове зростання контингенту ОР 

магістра: 2020 р. – 17%; 2021 р. – 29%; 2022 р. – 54% (рис. 1). Заповнення 

ліцензованого обсягу ОР магістра (480 ос.) у 2022 р. становить – 20% (96 ос.). 

Середня наповнюваність навчальних груп – 24 особи, що відповідає 

кошторисам вартості наданим освітнім послугам. 

Таблиця 7 

Контингент прийому здобувачів вищої освіти БІНПО (2020-2022) 
 

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 
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Рис. 1. Динаміка результатів вступної кампанії БІНПО (2020-2022 рр.) 
 

Формування контингенту здобувачів вищої освіти БІНПО здійснювалося 

шляхом систематичного інформаційного супроводу та аналізу результатів 

діяльності Комісії в процесі реалізації основних етапів вступної кампанії; 

створення позитивного іміджу та популяризації закладу освіти, спеціальностей, 

ОПП на сайті Університету, Інституту, у соціальних мережах, на наукових 

заходах тощо.  

Організацію вступної кампанії було сфокусовано на залучення до 

навчання у БІНПО вступників на ОР магістра. Як статистично визначено, 

основна категорія вступників – це здобувачі, які бажають отримати другу вищу 

освіту (націлені на кар’єрне зростання та/або посилення своєї конкурентної 

позиції на ринку праці, зміну сфери професійної діяльності тощо). 

Варто відзначити, що категорія вступників на ОР магістра на ОП 

«Педагогіка вищої школи» не потребувала здачі тестів (ЄВІ та/або МТНК), 

тому було акцентовано увагу на вступників, які не були зареєстровані на 

тестування, особливо на другому етапі вступної кампанії. 

Основним показником для проведення профорієнтаційної роботи було 

охоплення категорії вступників, які працюють у певній сфері, але не мають 

відповідної фахової освіти. Як приклад, ОПП «Педагогіка вищої школи» є 

доцільною для посади викладача у закладах П(ПТ)О, що створює прецедент 

роботи з такою категорією як майстри виробничого навчання. 

Проаналізуємо співвідношення вступників-2022 за спеціальностями з 

базового рівня бакалавр/магістр (табл. 8, рис. 2). 

Таблиця 8 

Аналіз контингенту вступників на основі освітнього рівня (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 
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Рис. 2. Співвідношення вступників за спеціальностями з базового рівня освіти 
 

Важливою складовою вступної кампанії-2022 у БІНПО є популяризація 

закладу, спеціальностей, ОПП, профорієнтаційна робота та інформаційний 

супровід вступної кампанії. 

Основними ефективними комплексними показниками інформаційного 

супроводу вступної кампанії та профорієнтаційної роботи визначено: 

• особиста рекомендація працівників та здобувачів освіти БІНПО; 

• інформаційний супровід вступної кампанії та популяризація закладу в 

соціальних мережах; 

• поліграфічна продукція (календарі, інформаційні листівки, рекламна 

продукція), що являє собою особистий бренд (стиль) Інституту; 

• інформування через місцеві рекламні агентства («Вуличне радіо», 

розміщення інформації в рекламних виданнях, на бігбордах, тощо); 

• розміщення інформації на рекламних стендах у м. Біла Церква; 

• публікації про можливості та переваги навчання в БІНПО у ЗМІ 

(інтернет-видання, друкована преса тощо); 

• створення позитивного іміджу БІНПО та інформування про переваги 

навчання за освітніми програмами Інституту засобами соціальних мереж та 

YouTube каналу БІНПО; 

• інформування слухачів курсів підвищення кваліфікації (під час 

організаційних нарад, навчання, заходів тощо); 

• проведення Днів відкритих дверей (як приклад, 3 заходи (онлайн), до 

90 точок підключення, 14 обл. України);  

• створення та розповсюдження в соціальних мережах відео-контенту на 
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тему «Чому я обрав освіту саме в БІНПО» студентами БІНПО.  
 

   

  

 
  

 

   

 
 

 
 

 

Заслуговує уваги загальна культура створення рекламної продукції 

Інституту. 
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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 із 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 освітньо-професійних 

програм із метою підвищення їх якості, інноваційності та дослідницького 

спрямування, забезпечення ефективного використання наявних ресурсів 

(відповідно до Постанови Президії НАПН України від 16.11.2022). 

Шановні колеги! Підводячи підсумок, необхідно зазначити, що 

Університет у 2022 р. забезпечив вступну кампанію в надскладних умовах 

воєнного стану в країні. Колективу прийшлось подолати багато, раніше не 

передбачених викликів, яких ніхто не міг спрогнозувати. Разом із тим, основне 

ядро колективу, діючи у законодавчому полі, відповідно до нормативних актів, 

наказів та рекомендацій МОН України змогли повною мірою пройти цей не 

легкий шлях із червня по листопад 2022 р., забезпечивши набір здобувачів 

вищої освіти до Університету на рівні минулих років. А у деяких випадках і 

покращити якісні й кількісні показники та результати своєї діяльності.  

Дозвольте висловити вдячність всім, хто залишившись на теренах 

України під час війни й перебуваючи далеко за її межами змогли реалізувати 

свій власний потенціал задля здійснення набору здобувачів вищої освіти до 

Університету, забезпечивши робочі місця. 
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Разом із тим, враховуючи високу конкуренцію на ринку надання освітніх 

послуг, кадровий потенціал науково-педагогічних працівників, усі ризики та 

проблеми, спричинені війною в Україні, вбачаємо за необхідне, і в подальшому, 

долати перешкоди, зростати, удосконалюватися, розвиватися, забезпечувати 

якість освіти та освітньої діяльності, формувати позитивний імідж 

Університету освіти на ринку праці, бути конкурентоспроможними серед 

вітчизняних закладів вищої освіти, досягати стратегічних цілей в системі вищої 

освіти.  

Разом ми сила! У силі наша єдність! 


	 Правила прийому для здобуття вищої освіти в Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» в 2022 році;

