ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

Уже третій день поспіль відбувається захист кваліфікаційних магістерських робіт на
кафедрі менеджменту освіти та педагогіки вищої школи у спеціальностей 011 Науки про
освіту та 073 Менеджмент.

На тернистому студентському науковому полі «зростають» не лише колишні
студенти-бакалаври, магістри, а й люди, які уже працюють в установах та організаціях у
сфері освіти та виробничого навчання, як викладачами, так і керівниками.

До захисту допущені студенти: спеціальності 011 Науки про освіту -Т .М. Шупик, Ю.В.
Туманова, О.В. Шаповалова, О.В. Корнієнко О.П. Кудрявцева,Н. В.Тімохіна, Л.М. Білодід,
М.Ю. Гончаров, О.В. Рязанцева, М.Ю. Степанець;

Спеціальності 073 Менеджмент - Д.С. Антоненко, А.Ю. Бавикіна, К. В. Горобець, С.С.
Дєнєжніков, Т.В. Жиленко, А.М. Корнієнко, І. М. Корнієнко, В.А. Косяненко, К.М.
Москаленко, О.А. Назарчук, М.М. Поджарова, А. Б. Полуйко, Д. Ю. Саєнко, І. Ю.
Степанець, Є.Ю. Ткаченко, О. Ю.Черняк.

У магістратурі кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи також
навчаються і студенти, які з покоління в покоління йдуть по педагогічній ниві. Так, дід
студентки Жиленко Тетяни – П.П. Ісаєв, був директором Битицької школи, Сумського
району, а її мати – С.П. Жиленко – заступник директора з навчально-виховної роботи,
спеціаліст вищої категорії, старший вчитель в Самотоївській ЗОШ І-ІІІ ступенів. Минулого
року рідний брат Жиленко Олександр, по закінченню магістратури отримав
кваліфікацію: викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Нам дуже приємно, що наші магістранти вміють поєднувати не лише роботу, науку і
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навчання, а й беруть активну участь у Всеукраїнських, міжнародних змаганнях, та
отримують світове визнання. Прикладом таких рівнів є наші студенти спеціальності 073
Менеджмент: Владислав Косяненко – майстер спорту міжнародного класу, чемпіон
Європи з фріфайту, Олексій Назарчук – майстер спорту України з пауерліфтингу,
Євгеній Ткаченко – кандидат майстра спорту України з пауерліфтингу та Кирило
Горобець – майстер спорту України міжнародного класу, чемпіон Світу з панкратіону. К.
Горобець гідно захистив магістерське дослідження присвячене управлінню якості освіти
в загальноосвітньому закладі. Магістрант представив не тільки вичерпні теоретичні
концепції теми, але й детальний аналіз управлінської діяльності в спеціалізованій школі
№10, м. Суми. Експериментальний матеріал, поданий у магістерському дослідженні
можна використати реалізуючи основні положення концепції «Нова Українська школа».

Тож можемо з гордістю сказати, що студенти, які навчаються на кафедрі менеджменту
освіти та педагогіки вищої школи не випадково вибрали такі напрямки навчання, адже
вони мають високий викладацький і керівний потенціал.
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