Перелік документів, які подаються для вступу на другий
(МАГІСТЕРСЬКИЙ) рівень вищої освіти
за спеціальністю
«ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

галузі знань
«ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА»
Освітньо-професійною програмою
«ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ»

ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ:
- заява про вступ до закладу вищої освіти;
- чотири фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри;
- копії та оригінал диплома про вищу освіту та додатка до нього;
- копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та
паспорта;
- паспорт та військовий квиток подаються особисто;
- 2 конверти з домашньою адресою.
Повні правила прийому, терміни подання документів та
вступних випробувань див. на сайті Університету за адресою:
http://umo.edu.ua/applicants/pravila-pritoma

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ
ТА ПСИХОЛОГІЇ
КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ, АДМІНІСТРУВАННЯ І
СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Спеціальність:
«ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

Освітньо-професійна програма:
«ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ»
Київ – 2020

Кваліфікація: магістр освітніх, педагогічних наук, викладач
закладів вищої та професійної (професійно-технічної) освіти
Термін навчання: 1,5 роки
Форма навчання: заочна/дистанційна*
Вартість навчання: 12500/11000*
Місія за магістерської програми: підготовка здобувачів
вищої освіти до впровадження нових освітніх, педагогічних та
інформаційних технологій у професійній діяльності шляхом
поєднання теоретичної і практичної підготовки, залучення до
науково-дослідницької діяльності, співтворчості викладачів і
магістрантів.
Особливості
магістерської
програми:
акцент на
формування індивідуальної освітньої траєкторії , сучасні цифрові
технології навчання та сист ему дистанційної освіти , формування
навичок вирішення складних психологічних ситуацій в освітньому
просторі (мобінг, булінг тощо ), критичного мислення , досконале
володіння різними видами мовленнєвої діяльності , формування
універсальних компетентностей (soft skills).
На навчання за кошти фізичних і юридичних осіб (заочна
форма) запрошуються особи, які мають вищу освіту (документ
про вищу освіту встановленого зразка освітнього ступеня
бакалавра, магістра, а також освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста).
Вступ на навчання за освітньо-професійною програмою
«Педагогіка вищої освіти» відбувається на підставі складання
вступних іспитів (без складання ЗНО!!!): 1) іспиту з іноземної
мови; 2) фахового іспиту (Педагогіка вищої школи); 3) співбесіди з
фаху.
За освітньо-професійною програмою «Педагогіка вищої
школи» викладаються нормативні навчальні дисципліни:
«Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні»,
«Педагогічна
та
професійна
психологія»,
«Основи
медіаграмотності»,
«Моделювання
освітньо-професійної

діяльності та підготовки фахівця», «Системний підхід у вищій
освіті», «Педагогічний контроль в системі освіти», «Дидактичні
системи у вищій освіті», «Інформаційні технології в освіті»,
«Організація і управління навчально-виховним процесом» та
навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти:
«Маркетингові комунікації закладу вищої освіти», «Формування
професійної компетентності майбутніх фахівців», «Формування
професійної компетентності майбутніх фахівців», «Інноваційні
педагогічні технології», «Проектний менеджмент» та ін.
Випускною кафедрою щодо підготовки фахівців за
освітньо-професійною програмою «Педагогіка вищої школи» є
кафедра педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти.
Професорсько-викладацький склад кафедри включає
трьох докторів педагогічних наук і шість кандидатів педагогічних
наук, які мають багаторічний стаж педагогічної та наукової
роботи, значний практичний досвід у галузі педагогіки та
менеджменту освіти.
Кафедра також здійснює підготовку здобувачів ступенів
доктора філософії та доктора наук через аспірантуру і
докторантуру.
Адреса кафедри: 04053, м. Київ, вул. Січових стрільців, 52-А,
корпус Президії НАПН України, 4 поверх, к. 413
Web-сторінки кафедри:
http://umoproject.wix.com/project-management
https://www.facebook.com/Кафедра-педагогікиадміністрування-і-спеціальної-освіти-ДЗВО-УМО214713918736788
E-mail кафедри:
kafedra_unz_pvsh_2015@ukr.net
Тел.: (044) 484-37-74, (099) 004-38-29, (050) 551-51-82

