
Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини пропонує магістерські програми 

«Педагогіка вищої школи» та «Управління навчальним закладом». 

Магістерська програма «Науки про освіту (Педагогіка вищої школи)» готує 

майбутніх викладачів вищої школи до ефективної педагогічної, навчально-виховної, науково-

методичної та організаційно-управлінської діяльності в системі вищої освіти.  

Навчання в магістратурі допоможе:  
– розширити загальнокультурний рівень,  

– збагатити його знаннями у галузі філософії та правових основ освіти,  

– забезпечити необхідний рівень комунікації у сферах професійного та ситуативного 

спілкування, 

– ознайомити з теоретичними та практичними основами педагогіки і психології вищої школи, 

– поглибити знання з основ моделювання освітньої та професійної підготовки майбутнього 

фахівця, знання про можливості інформаційних технологій та інтернет-ресурсів у 

професійному саморозвитку. 

Магістр зі спеціальності «Педагогіка вищої школи» відповідно до 

фундаментальної та спеціальної підготовки може виконувати такі види професійної діяльності: 

– освітня (педагог у сфері вищої, професійної освіти, підготовки і перепідготовки педагогічних 

кадрів); 

– науково-дослідницька (у різних типах науково-дослідних і освітніх установ); 

– організаційно-управлінська (менеджер системи педагогічної освіти). 

Магістерська програма «Менеджмент (Управління навчальним закладом)» 

здійснює підготовку дієвих управлінців, здатних оптимізувати науково-педагогічні, матеріальні і 

фінансові ресурси освітньої установи. 

Навчання в магістратурі допоможе: 
–  поглибити знання і компетенції магістра з психології управління та педагогічного 

менеджменту, 

– ознайомити з особливостями організації управлінської діяльності в умовах модернізації 

системи вищої освіти, 

– розширити теоретичні знання і практичні уміння та навички з теорії і практики менеджменту 

організації, техніки управлінської діяльності, правових аспектів управління, 

– збагатити знання про можливості інформаційних засобів та інтернет-ресурсів в управлінні 

інформаційними зв’язками. 

Об’єкти професійної діяльності магістра-управлінця: 
– керівництво дошкільними навчально-виховними закладами; 

– керівництво загальноосвітніми, позашкільними професійно-технічними закладами освіти; 

– керівництво навчальними центрами та інститутами; 

– керівництво вищими навчальними закладами (університети, академії, інститути, коледжі, 

училища); 

– керівництво науково-дослідними інститутами, центрами, лабораторіями; 

– органи управління. 

Переваги магістратури: 

 Випускники магістратури користуються високим попитом на ринку праці; 

 Магістратура здатна сформувати у випускника універсальний підхід до конкретної 

професійної діяльност; 

 Магістратура – це можливість отримати знання, які не були включені в досить жорсткі 

рамки стандартів повної вищої освіти. 

 У магістратурі переважає індивідуальний підхід до кожного студента, що дозволяє 

отримувати дійсно глибокі теоретичні знання та практичні навички; 

 Можливість дистанційного навчання. 
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