
 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені М.П. Драгоманова 
 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ 

Країні потрібна  
якісна освіта! 

 

Стань тим, хто знає 
як вимірювати та 

забезпечувати якість 
освіти 

 

Запрошуємо на навчання у 
магістратурі  

за спеціальністю 

011 Освітні, педагогічні 
науки  

(освітні вимірювання)  
 

             По закінченню магістратури ви-

пускники отримують додаток до дип-

лому  європейського зразка  
«DIPLOMA SUPPLEMENT» 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

Кваліфікація:  

 
 Керівник центру із стандартизації, 

сертифікації та якості освіти;  

 Професіонал з розвитку персоналу;  

 Аналітик консолідованої інформа-

ції. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Наші випускники працюють в: 
 

 Українському та регіональних центрах 
оцінювання якості освіти; 

 Центрах, відділах, лабораторіях моніто-
рингу якості освіти навчальних закладів; 

 Центрах, відділах, лабораторіях моніто-
рингу якості освіти органів місцевого  
самоврядування; 

 Відділах кадрів установ державної та 
приватної форми власності. 

 Центри зайнятості населення 

www.npu.edu.ua  - сайт університету 
 

www.kki.npu.edu.ua - сайт кафедри 
комп'ютерної інженерії та освітніх 

вимірювань 

До послуг студентів: 

  
 комфортабельні гуртожитки 

 унікальні бібліотеки 

 сучасна комп'ютерна техніка 

 навчально-наукові лабораторії 

 підтримка працевлаштування або продовжен-

ня навчання в аспірантурі та докторантурі 

 перспектива участі у магістерських програмах 

Євросоюзу, стажування у США 

 спортивний комплекс, ігрові та тренажерні 

зали, басейни, студентські і спортивні клуби, 

спортивно-оздоровчі бази 

 

 

 

 

 

 

Будуй своє майбутнє 
разом з нами! 

Приймальна комісія працює за адресою: 
м. Київ, вул. Пирогова, 9 

Телефони: (044)239-30-17 
(044)239-30-24 
(044)235-15-43 

( 0 50 ) 604-47-74 

Контакти 
Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, деканат Факуль-
тету інформатики (каб.341) 

Телефон: (044) 235-95-84 
Електронна пошта: fi@npu.edu.ua 

http://www.npu.edu.ua/
http://www.kki.npu.edu.ua/
mailto:fi@npu.edu.ua


 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У рамках партнерства уні-
верситету з Альянсом Програ-
ми сприяння зовнішньому тес-
туванню в Україні USETI, для 
читання лекцій та проведення 
семінарів запрошуються про-
відні фахівці у галузі освітніх 
вимірювань та психометрії 
США, Ізраїлю, Швеції, Фінлян-
дії, Італії та України. 

 

 

 

 

 

 

 
 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

  Випускова кафедра                                        
кафедра комп'ютерної інженерії  

та освітніх вимірювань 
Завідувач кафедри доктор педагогічних наук, 

професор 

ВОЙТОВИЧ 

Ігор Станіславович 
                

Навчання за магістерською програмою  
«Освітні вимірювання»  

триває 
1,4 роки (90 ECTS), 

     
Ліцензійний обсяг:  
50 осіб на денну форму (15 бюджетних місць) 
50 осіб - на заочну. 
 
       Навчальні плани і програми спеціальності 
розроблені на досвіді європейських універси-
тетів у рамках виконання міжнародного 
проекту «Освітні вимірювання, адаптова-
ні до стандартів ЄС» програми Європейсь-
кого Cоюзу Tempus IV  (2009-2012 рр.): 
 Малардаленського університету(Швеція) 
 Римського університету «La Sapienza»(Італія) 
 Кельнського університету (Німеччина) 
 Гельсинського технологічного університету 
(Фінляндія) 

 
 
      Лекції та семінари для магістра-

нтів проводять кандидати наук,  

доценти, доктори наук, професори,  

лауреати державних премій ти сти-

пендій заслужені працівники освіти  

України, академіки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     
        На виконання Лісабонської 

конвенції створюються умови для 

забезпечення мобільності наших ви-

кладачів, студентів і випускників у 

рамках участі у міжнародних про-

грамах, зокрема: «Відкритий 

світ» ,  «Еразмус Мундус » , 

«Програма імені Жана Моне».  


