
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ 

освітньої-професійної програми «Управління навчальним закладом» 

 

спеціальності   073 «Менеджмент» 

галузі знань  07 «Управління та адміністрування» 

освітнього ступеня «другого (магістерського) рівня вищої освіти» 

факультету                       «педагогічного» 

 

I. Інформація про кафедру педагогіки та управління навчальним закладом 

педагогічного факультету 

 

1. Адреса: вулиця Огієнка, 61, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область, 32300. 

 

2. Керівний склад кафедри педагогіки та управління навчальним закладом 

педагогічного факультету: 

Керівний склад випускової кафедри: 

• Кучинська Ірина Олексіївна, завідувач кафедри педагогіки та управління навчальним 

закладом, доктор педагогічних наук, професор. 

Керівний склад факультету: 

• Лабунець Віктор Миколайович, декан факультету педагогіки: доктор педагогічних 

наук, професор. 

• Ковальчук Ольга Вікторівна, заступник декана з навчальної роботи та забезпечення 

якості вищої освіти педагогічного факультету, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач. 

• Бахмат Наталія Валеріївна, заступник декана з наукової роботи та інформатизації 

навчального процесу, доктор педагогічних наук, професор. 

• Гордійчук Мар’яна Сидоріна, заступник декана з виховної та профорієнтаційної 

роботи, кандидат педагогічних наук, доцент. 

 

3. Гарант освітньої-професійної програми «Управління навчальним закладом» 
Лебідь Інна Юхимівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

 

4. Календарні події з реалізації освітньої-професійної програми: 

➢ початок навчальних занять та їх завершення 

 [http://ped.kpnu.edu.ua/hrafik-osvitnoho-protsesu/] 

➢ терміни проведення підсумкового контролю 

 [http://ped.kpnu.edu.ua/ ; [http://pef.kpnu.edu.ua/rozklad-ispytiv/] 

 

5. Вступна кампанія 2022 р.: вимоги, умови та процедури зарахування на навчання за 

освітньою-професійною програмою спеціальності 073 «Менеджмент» 

[https://vstup.kpnu.edu.ua/]. 

 

6. Координатор ЄКТС педагогічного факультету. 
Ковальчук Ольга Вікторівна – заступник декана з навчальної роботи та 

http://pedahohika.kpnu.edu.ua/lebid/
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забезпечення якості вищої освіти, кандидат педагогічних наук, старший викладач.  

 

7. Академічна мобільність за освітньою-професійною програмою «Управління 

навчальним закладом»: внутрішня та міжнародна академічна мобільність здобувачів 

вищої освіти і науково-педагогічних працівників [http://inter.kpnu.edu.ua/]. 

II. Інформація про освітню-професійну програму спеціальності 

 073 «Менеджмент» 

 

1. Кваліфікація, що присвоюється та працевлаштування випускників. 
Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій 

(ДК 003:2010) випускник з професійною кваліфікацією 12 «Керівник підприємства, установи 

та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)» може працевлаштуватися на посади 

з наступними професійними назвами робіт: 

1210.1 Керівник (директор) закладу дошкільної освіти; 

1210.1 Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти; 

1210.1 Керівник (директор)  закладу позашкільної освіти; 

1210.1 Керівник (директор, начальник) закладу професійної  (професійно-технічної) освіти; 

1210.1 Керівник (ректор, директор, начальник) закладу післядипломної освіти; 

1229.4 Завідувач відділу (у складі управління); 

1229.4 Завідувач (начальник) кафедри. 

 

2. Сертифікат про акредитацію освітньої-професійної програми «Управління 

навчальним закладом» та термін його дії [https://kpnu.edu.ua/publichna-

informatsiia/sertyfikaty-pro-akredytatsiiu/],  

[https://registry.edbo.gov.ua/university/178/study-programs/]. 

 

3. Доступ до подальшого навчання.  
Мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти – 

доктора філософії. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти. 

 

4. Кількість кредитів ЄКТС/кількість годин. 
90 / 2700 

 

5. Форма здобуття вищої освіти. 
Денна / заочна 

 

6. Рейтингова система оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти. 
Рейтингова система оцінювання результатів навчальної діяльності, що передбачає 

оцінювання здобувачів вищої освіти за всіма видами аудиторної та позааудиторної освітньої 

діяльності: презентації, проєктна робота, есе, модульні контрольні роботи, тестування, звіти 

про практику, заліки, усні та письмові екзамени, захист кваліфікаційної роботи. 

 

7. Перелік освітніх компонентів освітньо-професійної програми та силабуси1. 

Шифр за 

ОПП 

Освітні компоненти Кількість 

кредитів ЄКТС 

/ навчальних 

Форма 

підсумкового 

контролю 
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годин 

1 2 3 4 

1. ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

Освітні компоненти загальної підготовки 

ООК 01 Методика наукових досліджень 3 / 90 залік 

ООК 02 Іноземна мова 4 / 120 залік 

Освітні компоненти професійної підготовки 

ООК 03 
Управління навчальною та виховною 

діяльністю 
4 / 120 

екзамен 

ООК 04 Керівник закладу освіти 4 / 120 екзамен 

ООК 05 Освітологія 4 / 120 екзамен 

ООК 06 Цифрова грамотність 4 / 120 залік 

ООК 07 Управління інформаційними зв’язками 4 / 120 екзамен 

ООК 08 
Аудит і оцінювання управлінської 

діяльності 
4,5 / 135 екзамен 

ООК 09 Теорія організації 4 / 120 екзамен 

ООК 10 
Управління фінансово-економічною 

діяльністю 
4 / 120 залік 

ООК 11 Психологія управління 4 / 120 екзамен 

ООК 12 Організаційна культура менеджера освіти 4 / 120 екзамен 

ООК 13 Практика: 

ООК 

13.01 

виробнича управлінська практика в 

закладах дошкільної та загальної середньої 

освіти 

4.5 / 135 
диференційован

ий залік 

ООК 

13.02 

виробнича управлінська практика в 

закладах вищої освіти та відділах 

управління освіти 

4,5 / 135 
диференційован

ий залік 

ООК 14 Кваліфікаційна робота 9 / 270  

ООК 15 Атестація 1,5 / 45  

2. ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

Освітні компоненти за вибором здобувачів вищої освіти 

ВОК 01 Дисципліни 1 з каталогу 3 / 90 залік 

ВОК 02 Дисципліни 2 з каталогу 4 / 120 залік 

ВОК 03 Дисципліни 3 з каталогу 4 / 120 залік 

ВОК 04 Дисципліни 4 з каталогу 4 / 120 залік 

ВОК 05 Дисципліни 5 з каталогу 4 / 120 залік 

ВОК 06 Дисципліни 6 з каталогу 4 / 120 залік 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН І 

КРЕДИТІВ ЄКТС ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА 
90 / 2700  

Силабуси: http://ped.kpnu.edu.ua/kafedra-pedahohiky-ta-upravlinnia-navchalnym-zakladom/ 

8. Практична підготовка здобувачів вищої освіти.  
Програма передбачає обов’язкове проходження виробничих практик у  сфері освіти 

(управлінська практика в закладах дошкільної та загальної середньої освіти; управлінська 

практика у вищій школі та відділах управління освіти), що передбачають формування та 

розвиток програмних компетентностей у сфері менеджменту, а саме управління закладом 

освіти, шляхом актуалізації особистісного, професійного потенціалу розвитку студента через 

проєктування індивідуального маршруту реалізації програми практик. 

 

9. Атестація. 
Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. 

 



10. Співпраця з роботодавцями. 
З метою отримання об'єктивної інформації щодо очікувань та задоволення здобувачами 

вищої освіти, випускниками, роботодавцями та іншими зацікавленими особами якістю освіти 

і станом освітнього процесу, забезпечення зворотного зв'язку між усіма учасниками 

освітнього процесу, розроблення пропозицій щодо його удосконалення, здійснюється 

опитування стейкхолдерів, проводяться зустрічі-обговорення з роботодавцями.  

 
 

 

ІІІ. Інфраструктура 

1. Гуртожитки університету [http://kpnu.edu.ua/hurtozhytky/]. 

2. Студентське самоврядування університету [https://ssg.kpnu.edu.ua/sklad-

studentskoho-senatu/] і профком студентів, аспірантів та докторантів університету 

[http://profkom.kpnu.edu.ua/]. 

3. Медичне обслуговування 

[https://kpnu.edu.ua/studentu/kharchuvannia/]. 

4. Можливості для здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами (в 

університеті запроваджена система конструктивних (пандуси, збільшені проходи, 

безпорогові дверні блоки) та організаційних (супровід та допомога) рішень для осіб з 

особливими освітніми потребами, що врегульовано внутрішніми документами К-ПНУ 

[https://drive.google.com/file/d/1S_n8rUhGwen4huhZfWjQeJKGzc4LpiF5/view], 

[https://drive.google.com/file/d/100gst3fOoicX41H31RHgf8InBMpaWtfd/view]).  

5. Лінгвістичний центр університету [http://lc.kpnu.edu.ua/]. 

6. Харчування [https://kpnu.edu.ua/studentu/kharchuvannia/]. 

7. Студентське дозвілля [http://nvr.kpnu.edu.ua/]. 

 

 

Завідувач кафедри педагогіки та  

управління навчальним закладом     Ірина КУЧИНСЬКА 

 

 

Координатор ЄКТС 

педагогічного факультету                                   Ольга КОВАЛЬЧУК 

 

 

 

http://kpnu.edu.ua/hurtozhytky/
https://ssg.kpnu.edu.ua/sklad-studentskoho-senatu/
https://ssg.kpnu.edu.ua/sklad-studentskoho-senatu/
http://profkom.kpnu.edu.ua/
https://kpnu.edu.ua/studentu/kharchuvannia/
https://drive.google.com/file/d/1S_n8rUhGwen4huhZfWjQeJKGzc4LpiF5/view
https://drive.google.com/file/d/100gst3fOoicX41H31RHgf8InBMpaWtfd/view
http://lc.kpnu.edu.ua/
https://kpnu.edu.ua/studentu/kharchuvannia/
http://nvr.kpnu.edu.ua/

