
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  

«ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» 

спеціалізація «Педагогіка вищої школи» 
На базі базової (бакалавр) з усіх напрямів 

підготовки та повної вищої освіти 

 з усіх спеціальностей  

Працювати викладачем університету –  

Ваше покликання! 

 

 
 

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 011 «Освітні, педагогічні 

науки» та отримати кваліфікацію «Викладач 

університетів та вищих навчальних 

закладів». 

Підготовка студентів магістратури за 

спеціальністю «Науки про освіту» в ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця спрямована на розвиток 

здатностей до інноваційної діяльності,  

комунікації (спілкування з колективом і 

різними категоріями студентів), оволодіння 

інформаційними технологіями.  

У нас Ви здобудете знання та вміння, які 

допоможуть Вам, ґрунтуючись на новій 

філософії вищої освіти, професійно 

організовувати навчальний процес, 

застосовувати на практиці сучасні методи 

та форми викладання у вищому 

навчальному закладі, виконувати функції 

не тільки викладача, вихователя, 

дослідника, а й менеджера, коуча, 

керівника інноваційних проектів тощо. 

 

 

Особливості та конкурентні переваги 

магістерської програми: 

 поєднання теорії, практики, наукових 

досліджень шляхом залучення до 

навчального процесу практиків, 

посилення практичної підготовки, 

організації навчання на основі 

діяльністного та контекстного навчання; 

 управління навчальним процесом на 

основі системи моніторингу, самооцінки 

якості освіти; 

 застосування тренінгового навчання, 

сучасних активних, інтерактивних, 

інформаційно-комунікаційних технологій; 

 розробка та використання персональних 

навчальних систем як складової 

управління самостійною роботою 

студентів; 

 виховання готовності ефективно та 

раціонально діяти в умовах 

невизначеності, криз, стресів, загроз, 

ризиків та надзвичайних ситуацій. 

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: теорія і практика вищої 

професійної освіти; педагогічна та 

професійна психологія; дидактичні системи 

та освітні технології у вищій школі; 

інформаційні технології в освіті; системний 

підхід у вищій школі; моделювання освітньої 

та професійної підготовки фахівця; 
управління освітньою діяльністю; 

педагогічний консалтінг. 
 

 
 

За результатами навчання Ви будете 

здатні: 
 виконувати професійні завдання і 

функції в умовах постійних змін; 

 планувати та організовувати навчальну 

діяльність у вищій школі; 

 застосовувати інформаційно-

комунікаційні технології в 

управлінській та педагогічній 

практиці; 

 використовувати сучасні ефективні 

засоби роботи з науковою та 

навчально-методичною літературою, 

пошуковими освітніми системами у 

мережі Інтернет; 

 реалізовувати навички самостійного 

вирішення педагогічних проблем на 

конкретних прикладах; 

 проводити самоаналіз та коригувати 

особисту діяльність як складову 

колективної діяльності, 

самоменеджменту, саморозвитку. 
Закінчівши ХНЕУ ім. С. Кузнеця за 

спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» 

Ви зможете працювати: викладачем у вищих 

навчальних закладах державної та приватної 

форм власності, а також у інших навчальних 

закладах; в органах управління освітою і наукою 

системи державної влади і місцевого 

самоврядування. 

 



 


