
 

 

Перелік документів, які подаються для вступу на навчання  

за освітньо-професійною програмою  

«УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ» 

спеціальності 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

галузі знань 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 

 

 

ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ: 

- заява про вступ до вищого навчального закладу; 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ 

ТА ПСИХОЛОГІЇ 

 
 

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ, АДМІНІСТРУВАННЯ І 

СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

освітньо-професійна програма 

«УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ» 

спеціальності 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

галузі знань 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 

 

Форма навчання – ЗАОЧНА 

Термін навчання – 1 рік та 6 місяців 

 

 

Київ – 2020 

http://umo.edu.ua/applicants


 

 

Програма підготовки магістрів з управління 

навчальним закладом розроблена ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти».  
 

Мета магістерської програми – підготовка менеджерів 

освіти нового покоління, здатних ідентифікувати та вирішувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 

управління закладом освіти, їх підрозділів, підсистем для 

задоволення освітніх потреб держави, суспільства, освітніх 

установ і закладів, осіб, що навчаються. 
 

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 до Університету на підставі наявності дипломів 

«магістр» або «спеціаліст» здійснюється без складання ЗНО. 
 

Особливості викладання та навчання ґрунтуються на 

принципах студентоцентризму та індивідуально-особистісному 

підході; реалізуються через навчання на основі досліджень, 

посилення практичної орієнтованості та творчої спрямованості у 

формі комбінації лекцій, практичних занять, самостійної 

навчальної і дослідницької роботи з використанням елементів 

дистанційного навчання, розв’язування управлінських 

(ситуаційних) задач, виконання проєктів, переддипломної 

практики, підготовки до написання і захисту кваліфікаційної 

магістерської роботи. 

 

Придатність до працевлаштування: 

Фахівець, який завершив навчання за програмою 

«Управління навчальним закладом» спеціальності 073 

«Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

отримує кваліфікацію ─ «Керівник підприємства, установи та 

організації (у сфері освіти та виробничого навчання)».  

 

Фахівець може працювати у: 

 закладах освіти всіх типів; 

 установах державного і громадського управління освітою; 

 соціальній службі тощо. 

 

Фахівець може обіймати посаду: 

 керівника, заступника керівника закладу освіти усіх типів; 

 керівника, заступника керівника структурного підрозділу 

закладу освіти; 

 директора (завідувача, начальника), завідувача відділу, 

лабораторії, кабінету. 

 

Випускною кафедрою щодо підготовки фахівців за цією 

програмою є кафедра педагогіки, адміністрування і спеціальної 

освіти.  

Професорсько-викладацький склад кафедри включає трьох 

докторів наук і шість кандидатів наук, які мають багаторічний 

стаж педагогічної та наукової роботи, значний практичний досвід 

у сфері теорії і методики управління освітою та педагогіки. 

 

Подальше навчання за програмами третього (освітньо-

наукового) рівня.  

 

 

Адреса кафедри: 04053, м. Київ, вул. Січових стрільців, 

52 А , корпус Президії НАПН України, ІV поверх, к. 413 

 

Web-сторінка кафедри:  

http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-

navch-zaklad/o-kafedhi 

 

E-mail кафедри: kafedra_unz_pvsh_2015@ukr.net 

 

Тел.:  

(044) 484-01-98, (067) -797-62-07, (099) 519-05-88, (099)-004-38-29  

http://umoproject.wix.com/project-management
http://umoproject.wix.com/project-management

