Шановні друзі!
Мрієте про кар’єру управлінця? Бачите себе керівником закладу освіти? Бажаєте здобути
вищу освіту за актуальною спеціальністю?
Запрошуємо осіб, ЩО МАЮТЬ ДИПЛОМ СПЕЦІАЛІСТА АБО МАГІСТРА, на
навчання до магістратури Полтавського національного педагогічного університету
імені В. Г. Короленка зі спеціальності 073 Менеджмент за освітніми програмами «Управління
навчальним закладом», «Управління інноваційною діяльністю» та «Управління
проектами». Передбачені денна і заочна форми навчання. Термін навчання – 1 рік 4 місяці.
Вартість навчання – 17691,00 грн/рік (1105,00 грн/міс.) на денній формі навчання,
12559,00 грн/рік (784,94 грн/міс.) на заочній формі навчання.
Як вступити на спеціальність 073 Менеджмент до Полтавського національного
педагогічного університету імені В. Г. Короленка?
Дати
17–25 червня
2019 року

02 липня
2019 року
10 липня –
23 липня
2019 року

26 липня
2019 року
12 серпня –
30 вересня
2019 року

Етапи вступної кампанії
Необхідні документи
Реєстрація на вступний іспит з • документ, що посвідчує особу (та його
іноземної
мови
(англійська, копія);
німецька,
французька
або • ідентифікаційний код (та його копія);
іспанська мова) у приймальній • документ державного зразка про
комісії університету.
раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень вищої освіти і
Додаткове вступне випробування додаток до нього;
у ПНПУ імені В. Г. Короленка
• чотири фотокартки розміром 3х4 см.
Складання вступного іспиту з • документ, що посвідчує особу (та його
іноземної мови в університеті
копія);
• екзаменаційний лист з пін-кодом та
фотокарткою.
Особиста подача документів для • документ, що посвідчує особу (та його
вступу до приймальної комісії копія);
ПНПУ імені В. Г. Короленка.
• ідентифікаційний код (та його копія);
• документ державного зразка про
раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень вищої освіти і
додаток до нього;
• військовий квиток або посвідчення
про
приписку
–
для
військовозобов’язаних (крім випадків,
передбачених законодавством) (та
його копія);
• чотири фотокартки розміром 3х4 см.
Складання фахового вступного • документ, що посвідчує особу (та його
випробування
в
ПНПУ копія);
імені В. Г. Короленка
• аркуш
результатів
вступних
випробувань.
Зарахування на навчання та • документ, що посвідчує особу (та його
укладення договору на навчання копія);
за
кошти
фізичних
та/або • ідентифікаційний код (та його копія).
юридичних осіб

Радо вітатимемо Вас з-поміж наших магістрантів!
Колектив кафедри педагогічної майстерності та
менеджменту І.А. Зязюна Полтавського національного
педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Здатність до працевлаштування випускників магістратури спеціальності
073 Менеджмент
Освітні програми
Управління
навчальним закладом
Директор (начальник)
професійного
навчально-виховного
закладу (професійнотехнічного училища,
професійного училища і
т. ін.)
Директор кабінету
(методичного,
навчально-методичного)
Директор навчальновиховного закладу
(середньої
загальноосвітньої
школи, спеціалізованої
школи, гімназії,
інтернату і т. ін.)
Директор навчального
(навчальнотренувального) центру
Директор навчального
пункту
Директор навчальнокурсового комбінату
Директор
позашкільного закладу
Директор (завідувач)
дошкільного
навчального закладу
тощо

Управління проектами
Вищі посадові особи
самоврядувальних та
громадських організацій
Керівники підприємств,
установ та організацій
Керівники виробничих
підрозділів у різних
сферах діяльності
Керівники проектів та
програм
Керівники малих
підприємств без апарату
управління
Менеджери (управителі)
підприємств, установ,
організацій та їх
підрозділів

Управління
інноваційною
діяльністю
Керівники виробничих
та інших основних
підрозділів
Керівники підрозділів у
сфері освіти та
виробничого навчання
Керівники науководослідних підрозділів та
підрозділів з науковотехнічної підготовки
виробництва та інші
керівники
Головні фахівці керівники науководослідних підрозділів та
підрозділів з науковотехнічної підготовки
виробництва та інші
керівники
Начальники (завідувачі)
науково-дослідних
підрозділів та
підрозділів з науковотехнічної підготовки
виробництва та інші
керівники
Керівники проектів та
програм
Менеджери (управителі)
підприємств, установ,
організацій та їх
підрозділів
Менеджери (управителі)
з підбору, забезпечення
та використання
персоналу
Менеджери (управителі)
в освіті, охороні
здоров'я та соціальній
сфері

