
Запрошуємо Вас на навчання в магістратуру  

за освітньо-професійною програмою  

«Управління навчальним закладом»! 

 

Кафедра педагогіки та управління навчальним закладом здійснює  

підготовку магістрів за освітньо-професійною програмою  

«Управління навчальним закладом» 

 галузі знань 07 «Управління та адміністрування»  

спеціальності 073 «Менеджмент». 

  

Яку б бакалаврську чи магістерську програму Ви не закінчили, яку б 

професію не обрали, через певний час перед кожним постає питання: 

залишатися професіоналом-виконавцем, чи взяти на себе відповідальність 

за колектив, стати керівником закладу чи його підрозділу? 

 

Нашими випускниками є майбутні управлінці, керівники-лідери! 

Фахівець, який завершив навчання в магістратурі за спеціальністю  073 

«Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

отримує кваліфікацію «Магістр менеджменту» і зможе обіймати посаду: 

 

Керівник (директор) закладу дошкільної освіти 

Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти 

Керівник (директор) закладу позашкільної освіти 

Керівник (директор, начальник) закладу професійної (професійно-технічної) 

освіти 

Начальник курсів підвищення кваліфікації 

Директор навчального (навчально-тренувального) центру 

Завідувач відділу (у складі управління) 

Завідувач (начальник) кафедри 

  

Магістерська освітня програма «Управління навчальним закладом» 

для ВАС, 

якщо Ви вже керуєте закладом освіти чи його підрозділом, 

або якщо мрієте стати керівником в майбутньому! 

Знання, навички і компетентності, якими Ви оволодієте під час навчання, 

стануть у нагоді  керівникам закладів освіти як державної, 

так і комунальної чи приватної форми власності. 

 

Освітня програма «Управління навчальним закладом» передбачає 

теоретичну і практичну підготовку, розвиток загальних та формування 

професійних компетеностей фахівців за денною та заочною формами 

навчання терміном 1 рік і 4 місяці. 

 

Запрошуємо до магістратури: 
 випускників закладів вищої освіти («бакалаврів», «спеціалістів», «магістрів»); 

 директорів, заступників директорів і працівників закладів освіти  (закладів 

загальної середньої освіти, закладів вищої освіти усіх рівнів акредитації, закладів 



професійної (професійно-технічної, фахової передвищої) освіти, спеціалізованих 

закладів освіти, ліцеїв, гімназій тощо); 

 керівників методичних служб, методистів органів освіти; 

 начальників (завідувачів), інспекторів управлінь і відділів освіти та ін. 

 

 

Строки прийому документів, конкурсного відбору, зарахування на 

навчання за освітньо-професійною програмою «Управління навчальним 

закладом» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 

073 «Менеджмент»: 

 

Етапи вступної кампанії Строки проведення 

Реєстрація вступників для складання 

єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови та єдиного фахового вступного 

випробування 

26 квітня 2022 року – 17 травня 2022 

року (до 18.00 год.) 

Єдиний вступний іспит (основна 

сесія) 

22 червня 2022 року 

Єдине фахове вступне випробування: 

- тест загальної навчальної 

компетентності (ТЗНК) 

- предметний тест (управління та 

адміністрування) 

 

 

20 червня 2022 року 

 

1 липня 2022 року 

Реєстрація на спеціально організовану 

сесію ЄВІ для вступників, які 

зареєструвалися для участі в основній 

сесії ЄВІ, але бажають повторно 

скласти іспит або не зареєструвалися 

для участі в основній сесії 

26 липня 2022 року - 4 серпня 2022 

року 

Спеціально організована сесія ЄВІ для 

вступників, які зареєструвалися для 

участі в основній сесії ЄВІ, але 

бажають повторно скласти іспит або 

не зареєструвалися для участі в 

основній сесії 

10 вересня 2022 року 

 

Із проєктом Програми предметних тестів з управління та адміністрування  

можна ознайомитися за посиланням: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2022/Prohramy-

YEFVV/28.12.2021/Proyekt.prohr.upravlinnya-administruvannya-2022.28.12.pdf  

 

З програмою Тестів загальної навчальної компетентності можна 

ознайомитися за посиланням: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/vstup-2022/Prohramy-YEFVV/28.12.2021/Proyekt.prohr.TZNK-

2022.28.12.pdf  

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2022/Prohramy-YEFVV/28.12.2021/Proyekt.prohr.upravlinnya-administruvannya-2022.28.12.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2022/Prohramy-YEFVV/28.12.2021/Proyekt.prohr.upravlinnya-administruvannya-2022.28.12.pdf
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2022/yedine-fahove-vstupne-viprobuvannya/programi-yefvv
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2022/Prohramy-YEFVV/28.12.2021/Proyekt.prohr.TZNK-2022.28.12.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2022/Prohramy-YEFVV/28.12.2021/Proyekt.prohr.TZNK-2022.28.12.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2022/Prohramy-YEFVV/28.12.2021/Proyekt.prohr.TZNK-2022.28.12.pdf


Можливість вступу без складання єдиного вступного іспиту та єдиного 

фахового вступного випробування!!! 

 

Якщо Ви вже маєте диплом спеціаліста чи магістра, є можливість вступу 

на магістратуру зі спеціальності 073 «Менеджмент» (ОП «Управління 

навчальним закладом») без складання єдиного вступного іспиту та єдиного 

фахового вступного випробування. В цьому разі Ви здаєте тільки вступні 

екзамени з іноземної мови та з фаху в Кам’янець-Подільському національному 

університеті імені Івана Огієнка! 

 

Детально з правилами прийому можна ознайомитись на  сторінці Приймальної 

комісії: https://vstup.kpnu.edu.ua/  

 

За детальною інформацією звертайтеся за адресою: 
м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка 61, ауд.422. 

 

Тел.: 

Кучинська Ірина Олексіївна (зав. кафедрою) – 0972625787 

Лебідь Інна Юхимівна – 0984293480 

Федорчук Вікторія Вікторівна – 0983792307 

 

Е-mail: kaf_pedagog@kpnu.edu.ua  

 

 

https://vstup.kpnu.edu.ua/
mailto:kaf_pedagog@kpnu.edu.ua

