


Спеціальність: 073 Менеджмент

Освітня програма: 073. 00.03 Управління електронним навчання в 

міжкультурному просторі

Кваліфікація: Менеджер електронного навчання 

Освітній рівень: другий (магістерський)

Форма навчання: заочна

Термін навчання: 2 роки

Вартість навчання (за 2 роки): 24 тис. грн.



Характеристики освітньої програми

• забезпечити теоретичну та практичну підготовку
професійної компетентності магістрів в галузі
проектування та менеджменту е-навчання для
різновікових груп в державному та недержавному
секторах, підготовку магістрів до реалізації освітнього
процесу в електронному освітньому міжкультурному
просторі з використанням технологій е-навчання

Мета

• Теоретичні основи е-навчання – 30 %

• Аналіз якості використання ІКТ та е-середовища 
навчання - 70%

Співвідношення
компонентів

• Навчання двома мовами (англійською та українською)

• Змішане навчання на базі розробленого МООС

• Стажування на кордоном

• Залучення іноземних професорів (Польща, Чехія,
Нідерланди, Іспанія, Португалія, Австралія, Португалія)

Особливості 



Особливості освітнього процесу

 Базується на світових підходах до  підготовки фахівців в галузі  

електронного навчання. Зокрема, програми ЮНЕСКО «ИКТ в 

профессиональном развитии учителей» 

 Передбачає вивчення сучасних Інтернет-сервісів, гаджетів,  шляхів 

управління освітнім процесом  на їх основі, організацію формального, 

неформального та інформального  навчання на основі сучасних ІКТ, 

впровадження парної, колективної проектної діяльності, захист 

магістерської роботи (групової) у вигляді   Start up міждисциплінарного 

змісту 

 Забезпечує впровадження основ адаптивного навчання, 

формування  soft skill,  та навчання, наближеного до  реального 

«виробничого» процесу.

 Реалізація технології “перевернутого навчання”, пірінгового

оцінювання, методу проектів

 Розширення компетентнісного поля магістрантів/вчителів за

рахунок варіативних дисциплін - управління проектами, програмування

 Білінгове навчання



Ключові дисципліни, що вивчаються

• теоретичні та практичні засади міжкультурної освіти, 

• міжкультурна комунікація,

• Е-навчання в міжкультурному просторі

Міжкультурний простір

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Теоретико-методологічні та прикладні аспекти е-навчання

Теорія і практика ефективного використання ІК-інструментів

• інноваційні процеси в освіті, 

• інноваційні методики е-навчання, інтернетика та інноваційні технології, 

• управління якістю освіти, експертиза сучасного інформаційного комунікаційного середовища, 

• педагогічні на психологічні засади міжперсональної взаємодії у віртуальному освітньому 
просторі

• адаптивне навчання та електронне оцінювання, 

• соціальні медіа в електронному навчанні

• опрацювання статистичних даних, 

• методологічні засади використання комп’ютерних мереж,

• моделювання високотехнологічного освітнього середовища

Менеджмент е-навчання

Менеджмент е-навчання на підприємствах, в корпоративному секторі

Менеджмент електронного навчання в освітніх установах

Вибіркова частина: управління проектами /програмування



Вступні іспити:

1. Іноземна мова. 

2. Фахове випробування. 

Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття 

ступеня магістра на основі ступеня бакалавра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліст), здобутого за іншою 

спеціальністю, проводиться додаткове вступне випробування

Програму вступного фахового випробування та графік проведення 

іспитів дивитися на сайті.



Строки прийому заяв та документів, вступних 

іспитів та зарахування на навчання на 1 курс –

ступінь магістра: 

Початок прийому заяв та документів - 11 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів - 24 липня 2017року

Фахові вступні випробування - з 25 липня до 31 липня 2017 

року 

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників, 

рекомендованих до зарахування на місця державного 

замовлення - 01 серпня 2017 року



Дні тижня Години

понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 9:00 - 17:00

субота, неділя вихідний

Примітка:

22, 23, 29, 30.07.2017 - робота Приймальної комісії регулюється розкладом проведення 

співбесід, вступних іспитів та фахових випробувань

05, 06.08.2017 - Приймальна комісія працює з 9:00 до 18:00

ПОРЯДОК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Дні тижня Години

понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 9:00 - 17:00

субота, неділя вихідний

Примітка:

22, 23, 29, 30.07.2017 - робота  Приймальної комісії регулюється 

розкладом проведення співбесід, вступних іспитів та фахових 

випробувань

05, 06.08.2017 - Приймальна комісія працює з 9:00 до 18:00



Детальна інформація

за тел.:

(044)461-02-51 

E-mail:

ku.fitu@kubg.edu.ua 

та на сайті:

www.kubg.edu.ua


