Хто може вступити
Ø Працівники
керівних
установ
(управління освіти, керівники шкіл,
коледжів тощо), які мають повну вищу
освіту і прагнуть набуття додаткових
знань, вмінь, навичок у вирішенні
менеджерських завдань у системі освіти.
Ø Спеціалісти
менеджерського
спрямування, які хочуть і можуть
виконувати керівні функції в системі
освіти, мають нахили до роботи з людьми
і до управлінської діяльності.
Ø Особи, які мають кваліфікаційний
рівень спеціаліст (магістр) і хочуть
підвищити свою «озброєність» знаннями
на ринку праці.
Ø Студенти,
які
мають
кваліфікаційний
рівень
бакалавр
відповідної спеціалізації та хочуть
продовжити навчання за спеціальністю
«Управління навчальними закладом» або
здобути цю спеціальність паралельно з
базовою.

Де і ким зможе працювати магістр випусник
Ø Керівники навчальних закладів
усіх рівнів акредитації.
Ø Керівники і працівники управлінь
освіти (різних рівнів) і їх структурних
підрозділів.
Ø Державні службовці в органах
виконавчої влади різних рівнів.

Форми навчання:
Ø денна, заочна

Необхідні документи:
Ø диплом бакалавра/спеціаліста і додаток до
нього (або їх засвідчені копії);
Ø угода про майбутнє працевлаштування
(якщо на місця держзамовлення);
Ø медична довідка форми 086-о (або її копія);
Ø витяг з трудової книжки (для осіб зі стажем)
Ø 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
Ø копія ідентифікаційного коду;
Ø копія першої сторінки паспорта;
Ø матеріали та документи, які підтверджують
право особи на додаткові бали;
Ø документи, якщо вступник претендує на
пільги.
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Загальні відомості

Навчальний план

Вимоги, що висуваються до магістра

В 2002 році Національний університет
«Львівська політехніка» вперше у Західному
регіоні України розпочав підготовку
магістрів за спеціальністю «Управління
навчальним закладом».
Магістри з цієї спеціальності є кінцевим
"продуктом"
поетапної
підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації
управлінських кадрів системи освіти.
Навчання за цією спеціальністю у
«Львівській
політехніці»
озброїть
випускників-магістрів широким арсеналом
знань, умінь та навичок у питаннях
вирішення
проблем,
які
притаманні
керівникам різного рівня у системі освіти.
Зокрема, магістри отримають знання
щодо інноваційних педагогічних технологій,
правових проблем управління освітніми
установами,
розумінням
фінансовогосподарської
діяльності
навчальних
закладів із врахуванням державної освітньої
політики тощо.
Особлива увага у підготовці магістрів з
цієї спеціальності приділяється психологопедагогічному блоку дисциплін, засвоєння
яких дозволить вирішувати численні задачі з
психології
управління
персоналом,
мінімізувати
конфліктні
ситуації,
прискорено і досить надійно діагностувати
характеристики людини та ін.
Крім цього, в підготовці магістрів за
спеціальністю
«Управління
навчальним
закладом», велику увагу приділено проблемам
комп'ютеризації в освіті.

Гуманітарні та соціально-економічні
дисципліни
1. Методологія наукових досліджень
проблем освіти
2. Комп'ютеризація в освіті
3. Основи роботи в інформаційній мережі
Internet
Професійно-орієнтовані дисципліни
4. Інноваційні педагогічні технології
5. Конфліктологія
6. Правові аспекти управління народною
освітою
7. Соціальна психологія .
8. Психологія управління
9. Соціально-педагогічна служба в
навчальних закладах
10. Управління фінансово-господарською
діяльністю навчальних закладів
11. Державна освітня політика
12. Юридична документація в системі
освіти
13. Гігієна розумової праці
14. Порівняльна педагогіка
15. Діагностика характеристик людини
16. Інтелектуальна власність

Ø Магістри
мають
вчасно
і
фахово
орієнтуватися в динаміці проблем організації
освіти, що обумовлене змінами у політичній,
економічній і соціальних структурах України.

Мета підготовки магістра
Підготовка
фахівців-керівників
в
системі освіти, які здатні поєднувати
потреби
державного
стратегічного
управління з інтересами освіти і народного
господарства України.

Ø Магістри повинні враховувати можливості
появи новітніх систем освіти з замовниками
фахівців з урахуванням динаміки їх вимог до
спеціалістів.
Ø Магістри зобов'язані вирішувати проблеми
змісту освіти, способів надання знань, вмінь і
навичок по окремих групах спеціальностей, а
також
розуміти
альтернативні
сфери
використання фахівців різних профілів.

Стати магістром означає:
Ø зробити найбільш вдалий внесок своїх
ресурсів,
що
незабаром
повернеться
багатократним виграшем
Ø реалізувати природне бажання – стати
успішним у найбільшій "інтелектуальній імперії"
- в освіті
Ø приєднатися до тих успішних громадян, які
давно зрозуміли переваги такого кроку і вже
досягли найбільшого в сьогоденні
Ø вчасно використати нагоду, яку дає доля
саме зараз, позаяк у майбутньому вона може не
повторитися
Ø досягнути успіху не лише в освіті, а й у
будь-якій галузі адміністративного менеджменту

