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Положення
про підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”
Це Положення регламентує особливості підготовки магістрів і базується на
Законі України “Про вищу освіту”, схваленому Верховною Радою України 17 січня
2002 року та листі МОН України № 1/9–168 від 25.04.2001 та інших нормативноправових документах у сфері вищої освіти.
1. Загальні положення
1.1. Магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на
основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту,
спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та
обов’язків (робіт ) інноваційного характеру, що передбачені для первинних посад
певного рівня та виду професійної діяльності.
1.2 Прийом на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра
здійснюється за конкурсом у межах ліцензованого обсягу прийому за відповідними
спеціальностями IV рівня акредитації на підставі Правил прийому до ХНУРЕ,
розроблених відповідно до законодавства України та Умов прийому до ВНЗ, що
затверджені МОН України.
1.3 Магістерська підготовка організується на кафедрах, які мають
викококваліфіковані науково-педагогічні кадри, сучасну лабораторну і науководослідну матеріально-технічну базу та здійснюють науково-дослідну роботу за
актуальними науковими проблемами.
1.4 Підготовка магістрантів здійснюється за денною та заочною (дистанційною)
формами навчання.
1.5 Особи, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”, є
студентами. На них поширюються права та обов’язки, що визначені чинним
законодавством України для студентів відповідної форми навчання (у т.ч.
відстрочка від призову на дійсну військову службу).
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Організація підготовки магістрів
2.1 Навчатися за освітньо-професійною програмою підготовки магістра можуть
громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають відповідну
вищу освіту і виявили схильність до науково-дослідної (творчої), науковопедагогічної або до управлінської діяльності, що підтверджується
рекомендацією ради факультету.
2.2 Навчатися за програмою “магістр” мають право особи незалежно від їх статі,
раси, національності, соціального і майнового стану, світоглядних переконань,
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належності до партії, віросповідання, стану здоров’я (якщо це не
протипоказане майбутній професійній діяльності), місця проживання та віку.
2.3 Відбір осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки
магістра здійснюється згідно з Правилами прийому до ХНУРЕ, переважно з
числа випускників університету, за результатами фахових вступних
випробувань та загального рейтингу (результатами їх навчальних досягнень і
наукових (творчих) здобутків).
Для проведення фахових вступних випробувань на навчання за програмою
підготовки магістра створюються атестаційні комісії, склад яких затверджується
ректором університету.
Порядок прийому на навчання за програмою підготовки магістра (перелік
показників для загального рейтингу вступника) визначається приймальною комісією
університету.
2.4 Прийом документів, проведення фахових вступних випробувань та зарахування
на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра
проводиться до 5 серпня (на місця держзамовлення), до 30 серпня (на місця, що
фінансуються за рахунок фізичних (юридичних) осіб).
2.5 Університет може здійснювати цільову підготовку магістрів для навчальних
закладів, наукових установ Національної і галузевих академій наук,
підприємств, організацій тощо на умовах залучення до навчального процесу їх
наукових і науково-педагогічних кадрів та використання їх науково-дослідної і
матеріально-технічної бази.
2.6 Термін підготовки магістра з певної спеціальності до затвердження державних
стандартів визначається відповідним навчальним планом, узгодженим у
встановленому порядку.
2.7 Нормативний термін навчання за освітньо-професійною програмою підготовки
магістра для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за
відповідною спеціальністю, не може перевищувати один рік.
2.8 Попередній відбір обдарованої молоді базується на проведенні предметних
олімпіад, наукових, науково-методичних семінарів і конференцій за участю
студентів третіх-четвертих курсів на добровільних засадах.
2.9 Навчальний процес відбувається відповідно до Положення про організацію
навчального процесу у ВНЗ, затвердженого наказом Міністерства освіти
України № 161 від 2 червня 1993 р., з урахуванням таких особливостей:
– навчання магістра здійснюється за індивідуальним навчальним планом;
– навчальний час, відведений для самостійної роботи магістра, має становити
не менше ніж 1/2 і не більше ніж 2/3 загального обсягу його навчального
часу;
– норми часу на проведення індивідуальних занять з магістрами
регламентовані наказом МОН України від 07.08.2002 р. № 450 «Про
затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи….»;
– магістерська атестаційна робота, що виконується на завершальному етапі
навчання магістра, повинна передбачати проведення наукових досліджень
(творчих розробок) з проблем відповідної до спеціальності галузі;
– державна атестація здійснюється державною екзаменаційною комісією
(ДЕК) згідно з Положенням про державну атестацію та ДЕК ХНУРЕ.
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– враховуючи наукові (творчі) здобутки магістранта, Рада факультету може
рекомендовати його на навчання в аспірантурі;
– студент, який отримав документ встановленого зразка про здобутий
освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” і повну вищу освіту,
працевлаштовується згідно з чинним законодавством. Йому може бути
надана можливість наукового стажування (наукової роботи) за кордоном;
– студент, який своєчасно не виконав індивідуальний навчальний план,
відраховується з Університету. Йому видається академічна довідка
встановленого зразка.
2.10 Особи, які мають документ встановленого зразка про здобуття освітньокваліфікаційного рівня “спеціаліст”, у тому числі й ті, що закінчили
Університет до введення в дію положення “Про освітньо-кваліфікаційні рівні
(ступеневу освіту)”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №
65 від 20 січня 1998 р., навчаються за програмою “магістр” на засадах
післядипломної освіти за індивідуальними планами, що враховують усі
спільні дисципліни програм спеціаліста й магістра. У разі виконання усіх
вимог навчального плану та захисту магістерської роботи вони отримують
диплом магістра встановленого зразка.
2.11 Список наукових керівників та перелік рекомендованих тем магістерських
атестаційних робіт подається кафедрою на затвердження декану факультету у
квітні (8 семестр навчання).
Закріплення магістрантів за керівниками і затвердження тем магістерських
атестаційних робіт здійснюється рішенням рад факультетів (або
розпорядженням по деканату) до 1 жовтня першого семестру навчання. За
одним керівником закріплюється не більше 5 студентів-магістрантів.
Теми магістерських атестаційних робіт уточнюються до початку
дослідницької практики і затверджується наказом по університету.
Науковий керівник магістранта:
 бере участь у відборі кандидатур до навчання, рецензує їх наукові роботи;
 надає допомогу студентові у виборі теми наукових досліджень і атестаційної
роботи, складанні індивідуального навчального плану;
 контролює виконання графіку навчальних занять магістрантів;
 сприяє організації індивідуальних занять магістранта;
 аналізує і контролює організацію самостійної роботи магістранта;
 організує і керує науково-дослідною роботою магістранта;
 керує підготовкою атестаційної роботи магістранта;
 дає відгук на атестаційну роботу і характеристику професійних та особистих
(аналітичних, дослідницьких та ін.) якостей магістранта.
Керівник один раз на семестр звітує на засіданнях кафедри про виконання
індивідуального плану кожним студентом, що навчається за програмою “магістр”.
У випадках виконання студентом індивідуальних планів підготовки магістрів
на стику галузей наук допускається призначення крім наукового керівника одного
чи більше консультантів.
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3 Зміст освіти магістрантів
Зміст освіти магістрантів визначається ОПП і ОКХ, які розробляються у
встановленому порядку з кожної спеціальності відповідно до Переліку
спеціальностей для освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”.
Вибіркова частина програми визначається профілюючими кафедрами з
урахуванням сучасних потреб у фахівцях конкретної галузі знань та наукових
(творчих) інтересів магістранта, його можливостей щодо оволодіння розділами
суміжних освітніх програм.
Вібіркова частина включає також зміст освіти з відповідних спеціалізацій.
Індивідуальний навчальний план магістранта складається на весь термін його
навчання і включає нормативні та вибіркові навчальні дисципліни,
дослідницьку практику, індивідуальні завдання, підсумковий контроль тощо
для забезпечення реалізації нормативної й вибіркової частини змісту освіти за
відповідною спеціальністю.
Для осіб, які навчаються за програмою “магістр”, в індивідуальному
навчальному плані може бути передбачена підготовка з навчальних дисциплін,
що є вступними до аспірантури за певною спеціальністю, або входять до
переліку дисциплін кандидатського мінімуму.
Під час навчання особи, які навчаються за програмою “магістр”, мають право
складати кандидатські екзамени.
Університет створює умови для виконання студентом, який навчається за
програмою “магістр”, індивідуального плану в повному обсязі та:
– надає студентам можливість публікації наукових (науково-методичних)
статей у збірниках, що друкуються в Україні;
– сприяє виданню кращих магістерських робіт як наукових монографій,
науково-методичних матеріалів і навчальних посібників;
– надає студентам у користування навчальні приміщення, наукові фонди
бібліотеки, наукове обладнання та устаткування;
– забезпечує доступ до інформаційних мереж, у тому числі й до міжнародної
мережі Інтернет;
– сприяє участі студентів у наукових та методичних конференціях;
– організовує для студентів проведення факультативних курсів з проблемних
питань за участю провідних науковців;
– створює умови для висвітлення у засобах масової інформації захисту
кращих магістерських робіт.
Відповідальність за виконання індивідуального навчального плану
покладається на магістранта.
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