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БАКАЛАВР

Галузь знань
Спеціальність Спеціалізація

(освітня програма)

/може повторювати 

назву спеціальності/

Ліцензійні обсяги
Нормативні 

терміни

Навчання

Денна 

форма

Заочна 

формаКод Назва Код Назва

05

Соціальні та 

поведінкові 

науки

053 Психологія Психологія 60 60 3р 10 міс

01
Освіта/ 

Педагогіка
015

Професійна 

освіта

Охорона праці
_ 100 3р 10 міс

01
Освіта/Педа

гогіка
015

Професійна 

освіта

Дизайн
50 50 3р 10 міс



Етапи вступної компанії
денна та інші 

форми навчання

інші форми 

здобуття освіти

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників 01 липня 01 липня

Початок прийому заяв та документів
о 9.00 годині 

29 липня

о 9.00 годині 

29 липня*

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі 

співбесіди, вступних іспитів

о 18:00 годині

8 серпня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами 

національного мультипредметного теста, а також творчих конкурсів

о 18:00 годині 

23 серпня

Строки проведення творчих конкурсів
01-18 липня 

9-16 серпня

Строки проведення співбесід 17-19 липня

Термін надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення рейтингового списку 

вступників 

з 18:00 

02 вересня

Зарахування вступників
не пізніше 

30 вересня

не пізніше 

30 листопада

* тривалість кожної сесії прийому документів становить не більше ніж 30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж 

через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір

СТРОКИ
прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування здобувачів 

на навчання для здобуття ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої освіти 





https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nacionalnij-multipredmetnij-test











Перелік спеціальностей та вступних випробувань

для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) 

бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста для здобуття освітнього ступеня 

МАГІСТРА
Спеціальності ОС 

бакалавра, напрями 

підготовки ОКР 

бакалавра

Спеціалізація

(освітня програма)  /може 

повторювати назву 

спеціальності/

Попередній диплом

про освіту

Перелік конкурсних

предметів (вступних екзаменів)

Ліцензовані 

обсяги

Денна 

форма 

навчання

Заочна 

форма 

навчанн

яКод Назва

011
Освітні, 

педагогічні науки
Педагогіка вищої школи

ОС бакалавра /

ОС магістра (ОКР 

спеціаліста)

фаховий іспит / 

розгляд мотиваційних листів
___ 100

073 Менеджмент

Адміністративний 

менеджмент

ОС бакалавра /

ОС магістра (ОКР 

спеціаліста)

магістерський тест навчальної 

компетентності, фаховий іспит.*
___

130

Управління навчальним 

закладом 

ОС бакалавра /

ОС магістра (ОКР 

спеціаліста)

магістерський тест навчальної 

компетентності, фаховий іспит.*
___

053 Психологія Психологія

ОС бакалавра /

ОС магістра (ОКР 

спеціаліста)

магістерський тест навчальної 

компетентності, фаховий іспит.*
___ 60

*Пільгові категорії: індивідуальна усна співбесіда / розгляд мотиваційних листів



Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) – форма вступного

випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі

здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, яка передбачає оцінювання готовності

вступника до опанування освітньої програми магістерського рівня, яке здійснюється

Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства для

вступу до магістратури за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та

поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування».

МТНК міститиме завдання, спрямовані на визначення загальної навчальної

компетентності вступника. Їх укладають відповідно до Програми ТЗНК. Невдовзі на

сайті УЦОЯО будуть опубліковані характеристики МТНК. Планується, що в

учасників магістерських випробувань буде можливість попрацювати з

демонстраційними варіантами тестів в онлайн-режимі.





Фаховий іспит – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого (або

такого, що здобувається) ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти,

яка передбачає очну або дистанційну (за рішенням закладу освіти) перевірку

здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі

здобутих раніше компетентностей.

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація

про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність,

заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах

діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником

може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують

викладену в листі інформацію.



Зареєструватися для проходження МТНК можна з 27 червня до

18липня включно, звернувшись до Відбіркової комісії БІНПО.

Тестування будуть проведені в основну, додаткову та спеціально

організовану сесії.

основна – з 10 серпня до 17 серпня; додаткова – з 07 вересня до

10 вересня;

спеціально організована – вересень – жовтень (терміни буде

визначено пізніше)



Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або

юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які згідно з цими Правилами

передбачають складання магістерського тесту навчальної

компетентності, вступники на основі ступеня магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати

результат магістерського тесту навчальної компетентності, або

скласти індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови.



Етапи вступної компанії І етап додатково

Реєстрація електронних кабінетів 

вступників, завантаження необхідних 

документів для вступників

01 серпня

Прийом заяв та документів

для осіб, які вступають на основі 

індивідуальної усної співбесіди замість 

МТНК

з 16 серпня 

по 23 серпня 

з 01 вересня по 30 

листопада

Прийом заяв та документів, для осіб, 

які вступають на основі МТНК, 

фахового іспиту

з 16 серпня по 18:00 

15 вересня

Індивідуальні усні співбесіди замість 

МТНК
з 25 до 31 серпня

Зарахування вступників
не пізніше 30 

листопада
не пізніше 30 

листопада



ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ

У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

1. Заява для участі у конкурсному відборі для здобуття вищої освіти.

2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом

України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

 військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - військового квитка або

тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про

приписку до призовних дільниць);

 копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього

не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

 чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см.



ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДО 
БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У 2021 РОЦІ НА НАВЧАННЯ 
ЗА МАГІСТЕРСЬКИМИ ПРОГРАМАМИ.

Відслідковується позитивна динаміка
збільшення кількості вступників до Інституту, у
порівнянні із 2020 роком на 46%

Істотно розширилась і географія здобувачів
освіти БІНПО, сьогодні вона включає 10
областей: Київська, Одеська, Івано-
Франківська, Донецька, Дніпропетровська,
Одеська, Полтавська, Черкаська, Сумська,
Луганська.



Відповідальний секретар Відбіркової комісії:

Єрмоленко Андрій Борисович

тел. 067-520-33-78; 095-554-55-90;

e-mail: diamond_621@ukr.net

09108, Київська обл., м. Біла Церква,   вул. Леваневського, 52/4      

тел./факс: (04563) 7-16-07;  (04563) 7-20-84 (навчальний відділ)

e-mail:  dipodist@ukr.net; vstup_binpo@ukr.net (відбіркова комісія)

mailto:diamond_621@ukr.net
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