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Про набір студентів 
до ШКДСЗУу 2019році

Начальникам управлінь охорони здоров’я 
Керівникам органів місцевого самоврядування

Ректорат Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України 
запрошує Вас, Ваших колег і підлеглих до навчання.

Інформуємо, що наш заклад вищої освіти має ліцензію на підготовку фахівців 
зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійними програмами 
«Менеджмент організацій у сфері обов’язкового соціального страхування», 
«Менеджмент у закладах охорони здоров’я», «Менеджмент підприємницько’: 
діяльності» за освітнім ступенем магістра.

Заклади охорони здоров’я та соціальної сфери України сьогодні перебувають в 
стадії реформування, а це цотребує значної кількості професійно підготовлених 
управлінських кадрів зі знаннями сучасних підходів та механізмів менеджменту в 
закладах охорони здоров’я та соціальної сфери. Успадкована модель медичного та 
соціального обслуговування населення та управління територіальними громадами з 
часів Радянського Союзу потребує осучаснення на підставі міжнародних стандартах 
країн Євросоюзу та США.

Зважаючи на вищезазначене, ректорат Інституту підготовки кадрів державної 
служби зайнятості України пропонує Вам соціально захистити та зберегти потенціал 
набутого досвіду керівників і фахівців закладів охорони здоров’я та соціальної, сфери 
які не мають відповідної управлінеької освіти, і виконати вимоги законодавства 
України, пройшовши навчання в нашому закладі вищої освіти за спеціальністю 073 
«Менеджмент» освітнім ступенем магістра. Направлення на навчання працівників, 
підлеглих Вам підрозділів, дозволить виріщити питання щодо кадрового 
забезпечення управлінських структур медичних закладів, закладів соціальної сфери та 
органів місцевого самоврядування.

Умови навчання викладені в додатку №1.

З повагою 
Перший проректор Петро Ворона
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Додаток № 1

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (далі -  
Інститут) оголошує у 2019 році додатковий прийом на навчання за освітнім ступенем 
магістр (денна і заочна форми навчання) за кошти фізичних або юридичних осіб (за 
контрактом) за спеціальністю 073 «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент 
організацій у сфері обов’язкового соціального страхування», «Менеджмент у 
закладах охорони здоров’я» «Менеджмент підприємницької діяльності»

Термін навчання Ірік 10 місяців. Вартість навчання 25894 грн.
Приймаються особи, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра 

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), за всіма сцеціальностями.
Особи, які вступають до Інституту:
-  на основі освітнього ступеня бакалавра складають в Інституті вступне 

випробування з фаху; на базі Українського центру оцінювання якості освіти -
єдиний вступний іспит з іноземної мови (у формі ЗНО);

-  на основі освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста) складають в Інституті вступні випробування з фаху, економічної теорії 
та іноземної мови.

Початок додаткового прийому на навчання -  2 вересня 2019 року.
Особи, які вступають до Інституту для здобуття освітнього ступеня магістра и 

подають заяву про участь у конкурсному відборі до Інституту в паперовій формі.
Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної 

комісії Інституту. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про 
захист персональних даних».

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто 
оригінали:

- документа, що посвідчує особу;
- військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, 

передбачених законодавством);
- документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо- 

кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього;
- документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за 

іспитами.
До заяви вступник додає:
- копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про 

Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

- копію військово-облікового документа -  для військовозобов’язаних (крім 
випадків, передбачених законодавством);

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь 
(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копію 
додатка до нього;

- копію екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (для 
вступників на основі освітнього ступеня бакалавра для здобуття ступеня магістра за 
всіма спеціальностями);

- довідку з місця роботи;
- копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- шість кольорових фотокарток розміром З X 4 см.



- шість кольорових фотокарток розміром 3 x 4  см.
Детальнішу інформацію про навчання можна отримати на сайті Інституту 

www.ipk.edu.ua.
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