
ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО 
ПРОСТОРУ: УПРАВЛІННЯ ТА 
ЕКСПЕРТИЗА 

АКРЕДИТОВАНА МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

ТА ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ЗАПРОШУЮТЬ ВАС НА НАВЧАННЯ! 

2022/2023 



 Освітньо-професійна програма 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ: 
УПРАВЛІННЯ ТА ЕКСПЕРТИЗА 

галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 
спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 
кваліфікація магістр освітніх, педагогічних наук 
професіонал з управління та експертизи 
освітнього простору 
термін навчання 1 рік і 4 місяці 
форма навчання денна і заочна 





Мета освітньої програми 

 

Підготовка професіоналів  здатних розв’язувати 
актуальні проблеми, складні задачі дослідницького 
та/або інноваційного характеру в сфері освітніх, 
педагогічних наук, освітнього менеджменту та 
освітньої практики; формування у здобувачів освіти 
загальних і спеціальних компетентностей діяльності 
з організації та управління якістю освітнього 
простору: науково-дослідної, педагогічної, 
експертної.  



Особливість освітньої програми 

Підготовка професіонала до вирішення прикладних 
завдань і проблем ефективного функціонування 
закладів освіти, дотримання стандартів та якості 
освітніх послуг.  
Програма забезпечує засвоєння сучасних знань 
нормативних актів про освіту, міжнародних 
документів та освітніх стандартів, галузевого 
законодавства та нормативно-інструктивних 
матеріалів у сфері експертизи, ліцензування й 
акредитації освітньої діяльності. 



Можливості працевлаштування 

Згідно з чинною редакцією (25.10.2021  № 810) Національного 
класифікатора України магістр освітніх, педагогічних наук має 
право обіймати такі посади: 
231, 2310  - Викладачі закладів вищої освіти 
235, 2359 Інші професіонали в галузі освіти та навчання 
2322 Викладачі закладів фахової передвищої освіти 
2351 Професіонали в галузі методів навчання 
2351.1 Наукові співробітники (методи навчання) 
2419.3 Професіонали державної служби 
2471 Професіонали з контролю за якістю 
2447 Професіонали у сфері управління проєктами та 
програмами 
2447.1 Наукові співробітники (проєкти та програми) 
2447.2 Професіонали з управління проєктами та програмами 



Зміст магістерської освітньої програми 

нормативні дисципліни 

• Іноземна мова професійного 
спрямування 

• Педагогіка з методикою 
викладання у вищій школі. 

• Психологія вищої школи, 
управління та експертизи 

• Професійна майстерність 
організатора та управлінця 
освітнього простору 

• Методологія та методи 
наукових досліджень якості 
освіти 

дисципліни спеціалізації 

• Експертна діяльність в галузі 
освіти 

• Моніторинг та оцінювання 
якості освіти 

• Управлінський процес у 
сучасних закладах освіти 

• Формальні і неформальна 
дистанційна освіта. 
Інформаційні технології 
освітнього простору; 

• Освітні технології   



Зміст магістерської освітньої програми 

вибіркові дисципліни – 30 на вибір студента 

• Теорія і методика коучингу в освітньому процесі 

• Сучасні технології лідерства 

• Розв’язання конфліктів в управлінській та експертній 
діяльності 

• Тренінг толерантності та креативності 

• Організація інтелектуального дозвілля 

• Теорія і практика розвитку емоційного інтелекту 

• Організація проєктної діяльності  

• Організація інклюзивного освітнього простору 

• Організація персонального середовища навчання 



Зміст магістерської освітньої програми 

Практика 
• Асистентська педагогічна практика (університет) 

•  Педагогічна практика (зі спеціалізації) на базах 
практики: 

• загальноосвітні школи за наказом  прикріплення 
практиканта до завуча(директора) школи 

•  Державна служба якості освіти у Львівській області. 
Ознайомлення і залучення до процедур   освітнього 
аудиту закладів загальної середньої та фахової 
передвищої освітти 


