Код і назва спеціальності (напряму): 073 «Менеджмент»
Назва спеціалізації: «Управління соціальним закладом»
Код і назва галузі знань: 07 «Управління та адміністрування»
Кваліфікація: магістр з менеджменту в соціальній сфері; керівник соціального закладу
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень вищої освіти: другий (магістерський) відповідає сьомому кваліфікаційному
рівню Національної рамки кваліфікацій України
Вимоги до попереднього рівня освіти: особа має право здобувати ступінь магістра за
умови наявності в неї ступеня бакалавра / освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. 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
кваліфікаційної магістерської роботи.
Програмні результати навчання: застосовувати теоретичні та прикладні засади основ
соціальної політики та технологій прийняття управлінських рішень, сучасні підходи до
управління соціальними закладами; використовувати нормативно-правові акти, що регулюють
сферу управління соціальним закладом; використовувати методологію та інструментарій
управління: інноваціями, ризиками, проектами, змінами, якістю; використовувати сучасні
методи наукового пізнання і здійснювати наукові дослідження в сфері управління соціальними
закладами; застосовувати сучасні моделі управління та адміністрування, а також міжнародний
досвід при проектуванні та реорганізації управлінських та загально-організаційних структур в
соціальній сфері; визначати напрями розвитку систем на загальнодержавному, регіональному,
місцевому та організаційному рівнях в соціальній сфері; критично осмислювати проблеми та
розв’язувати складні завдання у сфері управління соціальними закладами; використовувати
сучасні інформаційні та комунікаційні технології у соціальній сфері при управлінні соціальним
закладом; здійснювати ефективну комунікацію в сфері управління соціальним закладом на
засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм; ініціювати, розробляти та
впроваджувати інновації на різних рівнях в соціальній сфері; розробляти та реалізовувати
заходи щодо адаптації та впровадження кращих вітчизняних та зарубіжних практик діяльності в
сфері управління соціальним закладом.
Здатність до працевлаштування: Магістр спеціальності 073 «Менеджмент»
(спеціалізація «Управління соціальним закладом») може працювати на керівних посадах
соціальних служб, центрів та закладів державної, комунальної та приватної форм власності,
займатися науково-педагогічною діяльністю.
Доступ до подальшого навчання: Магістр спеціальності 073 «Менеджмент»
(спеціалізація «Управління соціальним закладом») може продовжити освіту за першим
науковим ступенем «доктор філософії» (вступати до аспірантури: провадити наукові
дослідження та захищати дисертації з метою здобуття наукового ступеня в галузі 23 «Соціальна
робота», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування»).
Випускна кафедра: кафедра практичної психології та соціальної роботи.
Інститут/факультет: факультет гуманітарних наук, психології та педагогіки.
Керівник освітньої програми: кандидат економічних наук, доцент Федорова О. В.,
alenasky80@mail.ru; тел. 0509591544

