Форма навчання:
денна (15 осіб),
заочна (25 осіб).
Термін навчання:
1 рік 4 місяці (на основі освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавра, спеціаліста, магістра)

НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ

Факультет психології та соціальної
роботи

Випускники спеціальності «Менеджмент»
отримують кваліфікацію «Керівник
підприємства, установи, організації (у сфері
освіти та виробничого навчання)»
Вступні іспити:
1)
єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної
мови для вступників на основі освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» (01 липня 2020
року);
2)
тести з іноземної мови для вступників на
основі
освітньо-кваліфікаційного
рівня
«спеціаліст», «магістр» (01 липня 2020 року);
3)
додаткове
фахове
випробування
з
педагогіки (за перехресним вступом) для
вступників на основі освітньо-кваліфікаційного
рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» (у період
з 06 травня до 29 травня 2020 року);.
4)
єдиний фаховий іспит «Менеджмент в
освіті» (письмово) для вступників на основі
освітньо-кваліфікаційного
рівня
«бакалавр»,
«спеціаліст», «магістр» (у період з 05 липня до 26
липня 2020 року);
Реєстрацію на ЄВІ здійснюватиме кафедра
педагогіки, початкової освіти та освітнього
менеджменту НДУ ім. М.Гоголя з 06 травня по
03 червня. Для реєстрації абітурієнтів необхідні
такі документи: паспорт, реєстраційний номер
облікової картки платника податків; фото
3*4; довідка про навчання, видана деканом (для
бакалаврів); копія диплома (для «спеціаліста,
«магістра»).

Реєстрація
електронних
кабінетів
вступників,
завантаження
необхідних
документів розпочинається з 01 липня.
Початок прийому заяв і документів:
- для осіб, які вступають на основі
результатів єдиного вступного іспиту з 05
липня до 22 липня 2020 року;
- для осіб, які вступають на основі вступних
іспитів з 17 червня до 25 червня 2020 року.
Посади,
які
можуть
обіймати
випускники:
• начальник управління освіти (начальник
відділу);
• директор закладу дошкільної освіти;
• керівник закладу загальної середньої
освіти;
• керівник
закладу
професійної
(професійно-технічної) освіти;

МАГІСТЕРСЬКА
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
«МЕНЕДЖМЕНТ»
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА:
Менеджмент в освіті

Установи,
де
можуть
працювати
випускники:
- заклади дошкільної освіти різного типу
(ясла,
ясла-садок
компенсуючого
та
комбінованого типу, центр розвитку дитини);
- заклади загальної середньої освіти
(загальноосвітні школи І-ІІІ ступеня, ліцеї,
гімназії);
- заклади професійно-технічної освіти
(професійно-технічне училище, професійний
ліцей,
професійно-художнє
училище,
училище-агрофірма;
центр
професійнотехнічної освіти та інші);
- заклади позашкільної освіти (культурноосвітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та
інші навчальні заклади, оздоровчі заклади для
дітей та молоді, центри (клуби) технічної
(художньої,
еколого-натуралістичної)
творчості, мала академія мистецтв);
- в системі управління освітою.

Основні навчальні дисципліни професійної
підготовки

Навчальні дисципліни спеціалізації

Психологія управління
Теорія та техніка управління

Проектний менеджмент

Стратегічне управління освітніми системами

в освіті

Управління трудовими ресурсами

Зв’язки з громадськістю та
імідж освітньої організації

Діловодство та правові аспекти управління
освітою
Інноваційний менеджмент

Детальніше за телефонами:
(04631) 7-19-69 (деканат
факультету)
(04631) 2-36-09 (приймальна
комісія)
(097) - 800-76-10
Новгородська Юлія Григорівна
(куратор спеціальності
«Менеджмент»)
або в мережі Інтернет:
ndu.edu.ua (сайт університету);
www.nafakultete.at.ua
(сайт факультету).

Організація праці персоналу та
керівника навчального закладу

Мотивація персоналу
Стресменеджмент
Організаційна поведінка з
основами тренінгу та
консалтингу
Гендерна психологія лідерства
та кар’єри

НАША АДРЕСА:
вул. Графська, 2, м. Ніжин,
Чернігівська обл., 16602,
факультет психології та соціальної
роботи (каб. 124 нового корпусу),
кафедра педагогіки, початкової
освіти та освітнього менеджменту
(каб. 233 нового корпусу)

