
Координатор програми:  
Борова Тетяна Анатоліївна,  

доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри педагогіки та 

іноземної філології. 

Розміщення кафедри: 1-й навчальний корпус, 

5-й поверх, каб. 513,  

тел.: (057)702-18-32 (внутрішній 3-51, 3-32.). 

E-mail: kafinmovovy@hneu.edu.ua. 

Термін навчання: 

 денна форма – 1,4 роки; 

 заочна форма – 1,4 роки.  

Час навчання (денна, заочна форми) –  

з 17.35 (з 6 пари). 

Умови вступу:  
1. Фахове випробування. 

2. Іспит з іноземної мови. 

Деталі на http://www.hneu.edu.ua /  

Вступна кампанія / Вступ до магістратури. 

Прийом документів проводиться: 
на денну та заочну форми навчання –  

з 11 липня по 24 липня. 

 

Перелік необхідних документів: 
1. Документ про освіту з додатком (оригінал 

+ копія). 

2. Паспорт (оригінал + копія). 

3. Копія ідентифікаційного коду. 

4. 4 фото 3х4. 

5. Копія військового квитка або приписного 

свідоцтва (для чоловіків). 

Приймальна комісія: 
61166, м. Харків, пр. Науки, 9-а. 

навчально-бібліотечний корпус, 1-й поверх, 

кімната 124. 

Тел. (057) 702-18-37. 

Сайт університету: www.hneu.edu.uа 

Факультет економіки і права: 
декан факультету економіки і права – 

Сєрікова Тетяна Миколаївна, к.е.н., доц. 

Розміщення деканату: 2-й навчальний корпус, 

4-й поверх, каб. 45-47,  

тел.: (057)702-05-47, (057)702-01-19 

(внутрішній 3-08, 4-44; 3-92).  

Сайт: www.ep.kharkov.ua.  

Е-mail: dekep@hneu.edu.ua 

Схема проїзду: 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

 

Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА  
Кафедра педагогіки та іноземної 

філології 

Запрошує на навчання до магістратури за 

спеціальністю 

073 Менеджмент, спеціалізацією 

«Управління навчальним закладом» 

На базі базової (бакалавр) з усіх напрямів 

підготовки та повної вищої освіти 

 з усіх спеціальностей  

 Бути менеджером освіти нового покоління – 

це 

престижно

 

http://www.hneu.edu.ua/
http://www.hneu.edu.uа/
http://www.ep.kharkov.ua/


Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця запрошує 

Вас на навчання до магістратури за 

спеціальністю 073 Менеджмент, 

спеціалізацією «Управління навчальним 

закладом» та отримати кваліфікацію 

«Керівник підприємства, установи та 

організації (у сфері освіти та виробничого 

навчання)». 

Навчаючись за магістерською спеціальністю 

073 Менеджмент, спеціалізацією «Управління 

навчальним закладом» в ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця Ви отримаєте професію, яка 

дозволить Вам враховувати у своїй 

управлінській діяльності тенденції розвитку 

освіти в Україні, сучасні наукові дослідження 

у галузях педагогіки, психології, 

менеджменту, економіки, фінансів та інших, 

які складають основу компетентнісної бази 

фахівців з менеджменту освіти. 

У нас Ви здобудете знання та вміння, які 

допоможуть Вам професійно керувати 

навчальним закладом та сприятимуть 

кар’єрному росту в галузі управління 

навчальними закладами та підрозділами. 

Ви зможете: 

 стати менеджером освіти нового 

покоління та забезпечити її високу 

якість; 

 визначати стратегічні і поточні цілі 

(бажані результати) діяльності та 

розвитку навчального закладу, шляхи 

їх досягнення; 

 професійно забезпечувати 

функціонування та розвиток 

навчальних закладів, їх підрозділів, 

підсистем для задоволення освітніх 

потреб держави, суспільства, освітніх 

установ і закладів, осіб, що 

навчаються; 

 вчасно і адекватно оцінювати стан 

діяльності та динаміку конструктивних 

змін, можливості, ресурси для 

задоволення динамічних потреб ринків 

праці і надання відповідних освітніх 

послуг. 
 

Дисципліни, які Ви будете вивчати, 

викладають науковці та фахівці 
профільних кафедр ХНЕУ ім. С. Кузнеця для 

реалізації міждисциплінарного підходу до 

підготовки конкурентоздатних фахівців.  

 

Для Вас: психологія управління; фінансово-

економічні та правові аспекти управління 

навчальним закладом; менеджмент 

організацій: міжнародний аспект; управління 

освітньою діяльністю; управління трудовими 

ресурсами; управління розвитком: 

інноваційний аспект; інноваційні 

маркетингові комунікації в освіті; 

інформаційні технології в освіті. 

 

 
 

За результатами навчання Ви будете 

здатні: 

 визначати стратегії та напрями розвитку 

навчального закладу, планувати його 

діяльність; 

 формувати організаційну структуру 

навчального закладу; 

 організовувати та проводити контроль, 

моніторинг якості діяльності і розвитку 

навчального закладу, здійснювати на цій 

основі самооцінювання, приймати рішення 

щодо регулювання поточних результатів; 

 побудувати систему внутрішнього 

забезпечення якості освіти у навчальному 

закладі; 

 виконувати функції управління навчально-

виховним процесом; 

 забезпечувати діяльність навчального закладу 

інформаційно-комунікаційними зв’язками; 

 формувати кадрову політику та політику 

управління персоналом; 

 керувати фінансово-економічною діяльністю 

навчального закладу шляхом оволодіння 

правовими аспектами управлінської 

діяльності; 

 формувати та розвивати організаційну 

культуру навчального закладу; 

 застосовувати інформаційно-комунікаційні 

технології в управлінській та педагогічній 

практиці; 

 проводити самоаналіз та коригувати особисту 

діяльність як складову колективної діяльності, 

самоменеджменту, саморозвитку. 

Закінчівши ХНЕУ ім. С. Кузнеця за спеціальністю 

073 Менеджмент, спеціалізацією «Управління 

навчальним закладом» Ви зможете працювати: 

керівником школи, школи-інтернату, дитячого 

будинку, ліцею, гімназії; керівником позашкільного 

закладу; завідуючим, начальником структурних 

підрозділів організацій управління освіти; керівником 

дитячого дошкільного закладу; керівником, 

заступником керівника закладів освіти чи їх 

структурних підрозділів.     



 


