Код і назва спеціальності (напряму): 011 «Науки про освіту»
Назва спеціалізації: Педагогіка вищої школи
Код і назва галузі знань: 01 «Освіта»
Кваліфікація: магістр наук про освіту, викладач вищих навчальних закладів
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень вищої освіти: другий (магістерський) відповідає 7-ому кваліфікаційному рівню
Національної рамки кваліфікацій України
Вимоги до попереднього рівня освіти: особа має право здобувати ступінь магістра за
умови наявності в неї освіти за програмою бакалавра та спеціаліста з усіх напрямів підготовки.
За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.
Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається особі, яка
успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію. Випускна атестація здійснюється
оцінюванням ступеню сформованості компетентностей. Форма атестації – захист випускної
роботи.
Програмні результати навчання: знати специфіку науково-педагогічної діяльності
викладача вищої школи; визначати перспективні тенденції розвитку світової вищої школи та
прогнозувати їх застосування в національній системі вищої освіти; знати історію виникнення та
розвитку вищої освіти; використовувати основні методологічні підходи до організації виховного
процесу в контексті плюралізму і варіативності виховних практик; аналізувати виховні феномени
у світлі збільшення міри свободи, оптимізації процесів соціалізації й індивідуалізації,
послідовної аксіологізації та особистісно-діяльнісної спрямованості освіти; визначати шляхи
вдосконалення духовної та професійної культури; враховувати психологічні особливості
когнітивних процесів у проектуванні та організації навчально-пізнавальної діяльності студентів;
використовувати сучасні інформаційні технології, методи видобування та обробки, пошуку і
систематизації інформації; володіти англійською на рівні вище середнього: презентувати
англійською результати власних досліджень у різних жанрових формах. Технологічна
професійна діяльність: використовувати систематизовані теоретичні і практичні знання та вміння
для розв’язання дослідницьких задач в галузі педагогіки вищої школи; володіти основними
процедурами та методикою наукового дослідження; здійснювати комплексні дослідження, у
тому числі міждисциплінарні, на основі цілісного системного наукового світогляду;
застосовувати новітні педагогічні технології у навчально-виховному процесі; розробляти
інструментальні методи оцінювання результатів навчання, виховання. Організаційна професійна
діяльність: проектувати, здійснювати, оцінювати та коригувати навчально-виховний процес у
закладах вищої освіти; організовувати освітній процес у контексті ідей гуманізації,
демократизації, етнізації виховання на засадах
аксіологічного, культурологічного,
синергетичного, особистісно-діяльнісного, компетентнісного підходів та колективної творчої
діяльності суб’єктів. Управлінська професійна діяльність: на засадах отриманих знань системи
законодавчих актів в освітній діяльності, загальних та специфічних функцій менеджменту в
освітній сфері, методичних підходів до формування організаційних структур вміти формувати
концепцію учбового закладу, місію та цілі діяльності, створювати структуру управління
учбовим закладом.
Здатність до працевлаштування: Магістр спеціальності 011 «Науки про освіту» може
займати посади асистента вищого начального закладу, викладача вищого навчального закладу,
методиста, викладача професійного навчально-виховного закладу.
Доступ до подальшого навчання: Магістр спеціальності 011 «Науки про освіту» може
продовжувати навчання в аспірантурі.
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