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Положення про магістратуру в Харківському національному університеті 

будівництва та архітектури. – Харків: ХНУБА, 2016. -  18 с. 

Положення про магістратуру в Харківському національному університеті 

будівництва та архітектури (далі-Положення) доповнює Положення про 

організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті 

будівництва та архітектури (наказ від 03 квітня 2015р. №79), а також 

конкретизує зміст, технологію навчання з урахуванням специфіки певної 

спеціальності та майбутньої професійної діяльності випускників.

 Положення призначене для науково-педагогічних працівників, керівників 

та консультантів магістерської підготовки, рецензентів, голів та членів 

екзаменаційних комісій.   
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ХНУБА 192 - 2016. Введено в дію наказом ректора університету від 10 травня 

2016 р. №  123. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

         Положення про магістратуру Харківського національного університету 

будівництва та архітектури (далі – Положення) розроблено на підставі: 

-    Закону України «Про освіту» від 23 травня 1991р. № 1060-XII ; 

-    Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014р. №1556-VII; 

-    Постанови Кабінету Міністрів  України від 23 листопада 2011 року № 1341                  

«Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»; 

-    Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти»; 

-    Положення про проведення практики студентів Харківського національного 

університету будівництва та архітектури. - Харків: ХНУБА, 2014.- 44с.; 

- Положення про організацію освітнього процесу в Харківському 

національному університеті будівництва та архітектури  відповідно до 

Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи. Харків: 

ХНУБА, 2014.- 21 с; 

-    Положення про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої освіти в 

Харківському національному університеті будівництва та архітектури.-

Харків: ХНУБА, 2015.- 23с.; 

- Положення про організацію освітнього процесу в Харківському 

національному університеті будівництва та архітектури. - Харків: ХНУБА, 

2015.- 38с.; 

-     Положення про формування циклу вибіркових навчальних дисциплін 

      спеціальності в Харківському національному університеті будівництва та 

архітектури.- Харків: ХНУБА, 2015.- 14с.; 

-     Положення щодо оцінювання знань та вмінь студентів Харківського  

      національного університету будівництва та архітектури за Європейською 

кредитною трансферно-накопичувальною системою. - Харків: ХНУБА, 

2015.- 35.; 

-  Положення щодо розробки навчальних та робочих навчальних планів 

спеціальностей в Харківському національному університеті будівництва та 

архітектури. - Харків: ХНУБА, 2015.- 23с.; 

-   Положення про процедуру і підстави видачі документів про вищу освіту в 

Харківському національному університеті будівництва та архітектури.-

Харків: ХНУБА, 2015.- 23с.; 

  Положення регламентує діяльність щодо підготовки магістрів. 

         На підставі стандартів вищої освіти з урахуванням цього Положення 

випускові кафедри розробляють навчальні та робочі навчальні плани 

магістерської підготовки за відповідною спеціальністю, навчальні та робочі 

навчальні програми навчальних дисциплін та іншу навчально-методичну 

документацію щодо магістерської підготовки, які конкретизують зміст та 

технологію навчання з урахуванням специфіки певної спеціальності та 

майбутньої професійної діяльності випускників. 
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        Магістерська підготовка проводиться за спеціальностями згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» та наказом Міністерства освіти і науки 

України від 06.11.2015р. № 1151 «Про особливості запровадження переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 

квітня 2015 року №266», зареєстрованим в Міністерстві юстиції 25.11.2015        

№ 1460/27905 відповідно до акта узгодження спеціальностей, за якими 

здійснюється  підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-

кваліфікаційними рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого 

обсягу Харківського національного університету будівництва та архітектури. 

        Прийом до магістратури здійснюється відповідно правил прийому до 

університету, затверджених Вченою радою. 

        Навчання в магістратурі проводиться за денною та заочною формами. 

Базовий термін навчання за магістерською освітньо-науковою програмою для 

денної форми на основі бакалаврської підготовки складає два роки, за освітньо-

професійною програмою для денної та заочної форм навчання -  від півтора до 

двох років (залежно від програми підготовки). Термін навчання може бути 

збільшений для випускників-бакалаврів інших спеціальностей, відповідно 

Правил прийому. 

         Навчання в магістратурі осіб, які вже мають освітньо-кваліфікаційний 

рівень спеціаліста або магістра, здійснюються за контрактною формою  з 

повним відшкодуванням витрат на навчання. 
         

2. ВИМОГИ ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ 
 

Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої 

освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного 

виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь 

магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою 

програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра 

становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120 

кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає 

дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків. 

 Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї 

ступеня бакалавра. Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає 

сьомому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій (далі -НРК) і 

передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних 

знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних 

засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших 

компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного 

характеру відповідного рівня професійної діяльності. Вимоги НРК для сьомого 

кваліфікаційного рівня наведені в табл.1. 
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Таблиця 1. Вимоги Національної рамки кваліфікації до сьомого  

кваліфікаційного рівня 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог  

Спеціалізовані 

концептуальні 

знання, набуті у 

процесі навчання 

та/або професійної 

діяльності на рівні 

новітніх досяг-

нень, які є осно-

вою для оригі-

нального мислен-

ня та інноваційної 

діяльності, зокре-

ма в контексті 

дослідницької 

роботи 

Розв’язання складних 

задач і проблем, що 

потребує оновлення 

та інтеграції знань, 

часто в умовах 

неповної/недостатньої 

інформації та 

суперечливих вимог 

 

Зрозуміле і нед-

возначне доне-

сення власних 

висновків, а також 

знань та пояснень, 

що їх обґрунто-

вують, до фахівців 

і нефахівців, зок-

рема до осіб, які 

навчаються 

Прийняття рішень 

у складних і непе-

редбачуваних умо-

вах, що потребує 

застосування 

нових підходів та 

прогнозування 

Критичне осмис-

лення проблем у 

навчання та/або 

професійній 

діяльності та на 

межі предметних 

галузей 

Провадження 

дослідницької та/або 

інноваційної 

діяльності 

Використання 

іноземних мов у 

професійній 

діяльності 

Відповідальність 

за розвиток про-

фесійного знання і 

практик, оцінку 

стратегічного роз-

витку команди. 

Здатність до 

подальшого нав-

чання, яке 

значною мірою є 

автономним та 

самостійним 
        

      Згідно з Дублінськими дескрипторами (Dublin Descriptors), які були 

розроблені відповідно до ідей Болонського процесу, випускники магістратури: 

-    мають продемонструвати знання та уміння на рівні, що забезпечують 

можливість аналізувати, оцінювати і порівнювати альтернативи, генерувати 

оригінальні ідеї у відповідній галузі знань; 

-     можуть застосовувати свої знання і володіють компетентностями, які 

дозволяють вирішувати завдання у новому, широкому 

(міждисциплінарному) контексті у відповідній галузі знань; 

-     спроможні інтегрувати знання, вирішувати складні завдання в умовах 

неповної інформації з урахуванням соціальної та етичної відповідальності 

за прийняті рішення; 
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-     володіють методами проведення сучасних експериментів і можуть давати 

науково обґрунтовану інтерпретацію отриманим результатам; 

-     можуть чітко, аргументовано доводити до аудиторії фахівців наукову 

інформацію та свої висновки; 

-     мають компетентності самоосвіти та саморегулювання. 

          З урахуванням Дублінських дескрипторів можна сформулювати вимоги 

до випускників магістратури. 

             Магістр повинен: 
-     уміти перевести одержувані знання в інноваційні технології, перетворюючи 

нові знання в конкретні пропозиції, демонструючи творчість та гнучкість у 

застосуванні знань,  досвіду і методів; 

-  володіти методологічними знаннями, уміти аналізувати, оцінювати і 

порівнювати альтернативи, що стосуються проблеми, уміти генерувати та 

оптимізувати нові рішення; 

-    володіти компетентностями проведення наукових досліджень на сучасному 

рівні, виконання натурних та імітаційних експериментів, давати 

обґрунтовану інтерпретацію отриманим результатам; 

-    уміти узагальнювати і готувати до публікації результати наукових 

досліджень; 

-    оцінювати вплив рішень, що приймаються, на навколишнє середовище і 

соціум, мати професійну й етичну відповідальність за сталий розвиток 

суспільства; 

-    бути готовим до побудови та викладання навчальних курсів залежно від 

інтересів аудиторії, слухачів з урахуванням їх вікових, професійних та 

інших особливостей; 

-    мати мотивацію та розуміти необхідність навчання протягом всього життя, 

володіти досвідом самостійного одержання знань і підвищення кваліфікації; 

-    мати здатності роботи в міждисциплінарних командах, уміння адаптуватися 

до змін, сприяти соціальній згуртованості; 

-    мати здатності взаємодії і посередництва, розвинену міжкультурну 

толерантність і досвід міжкультурної взаємодії; 

-   мати відповідний рівень усної та письмової грамотності державною, і 

принаймні, однією іноземною мовою (переважно англійською), уміти 

ефективно спілкуватися з колегами, представляти результати своєї роботи у 

вигляді звітів, статей, рефератів, використовуючи сучасні засоби 

презентації; 

-    мати підприємницький образ мислення і діяльності; 

-    володіти цінностями, необхідними для того, щоб жити в умовах складного 

демократичного суспільства, бути його відповідальним громадянином, мати 

необхідні соціальні компетентності. 

 Підготовка таких фахівців вимагає в першу чергу фундаменталізації 

змісту навчання, забезпечення формування у фахівців інноваційного мислення. 

Фундаменталізація змісту навчання досягається розширенням і поглибленням 

міждисциплінарних знань фахівця, орієнтованих на вирішення проблемних 
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ситуацій у науковій, проектувальній і підприємницькій діяльності; 

підвищенням рівня сформованості методів пізнавальної, професійної, 

комунікативної та аксіологічної діяльності; забезпеченням синтезу природничо-

наукового і гуманітарного знання і переходом до комплексних критеріїв 

продуктивності, ефективності і якості діяльності. 

З урахуванням цього, освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма 

магістерської підготовки має фахову, дослідницьку (наукову) та соціально-

гуманітарну складові. 

 Фаховий компонент магістерської (освітньо-професійної або освітньо-

наукової) програми складає не менше 45 % навчального часу і має 

забезпечити фахові (проектно-конструкторські, проектно-технологічні тощо) 

компетентності фахівця з певної спеціальності. Відмінність фахової складової 

освітньо-наукової програми магістерської підготовки полягає в глибшій 

орієнтації на фундаментальні знання, у спрямованості на розвиток 

компетентностей створення високоефективного, конкурентоспроможного 

продукту. Відбір цих дисциплін здійснюється на підставі аналізу 

функціональних обов’язків магістра відповідної спеціальності. Навчальні 

програми фахових дисциплін мають бути доповнені у напрямку підвищення їх 

фундаментальності і наукового рівня, вони мають віддзеркалювати новітні 

досягнення відповідної наукової галузі для залучення магістрів до роботи з 

монографічною і періодичною науковою вітчизняною та іноземною 

літературою. 

        Дослідницький (науковий) компонент магістерської (освітньо-

професійної або освітньо-наукової) програми, який складає не менше 30% 

навчального часу  призначено для формування більш цілісного, поглибленого 

бачення професійної діяльності, цей компонент забезпечує широту та 

фундаментальність освіти, максимальну наближеність її до сучасного рівня 

наукових знань у відповідній галузі, формування компетентностей 

самостійного здійснення наукових досліджень та отримання нових знань. 

           Дослідницька (наукова) складова  має забезпечити: 

–    уміння вибирати необхідні методи дослідження, модифікувати існуючі та 

розробляти нові методи, виходячи із задач конкретного дослідження; 

–    уміння будувати математичні моделі систем і процесів; 

–    уміння використовувати сучасні комп’ютерні методи для реалізації і 

дослідження математичних моделей; 

–    знання та уміння застосовувати під час вирішення професійних задач 

сучасний математичний апарат оптимізації; 

–    знання та уміння застосовувати сучасні методи експериментальних 

досліджень у конкретній галузі знань, математичні методи планування 

експерименту та обробки його результатів; 

–    уміння обробляти отримані результати, аналізувати і осмислювати їх з 

урахуванням опублікованих матеріалів; 

–    певний досвід проведення патентних досліджень і оформлення заявочних 

матеріалів на об’єкти інтелектуальної власності; 
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–    уміння подавати підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, 

наукових статей, доповідей і заявок на винаходи, корисні моделі тощо, які 

оформлені згідно з установленими вимогами із залученням сучасних засобів 

редагування і друку. 

Дослідницька (наукова) складова магістерської програми містить 

загальну фундаментальну наукову підготовку (забезпечує формування 

системних компетентностей), фундаментальну наукову підготовку зі 

спеціальності та теми наукових досліджень (забезпечує формування 

інструментальних компетентностей), науково-дослідну практику, а також 

проведення наукових досліджень і підготовку магістерського дипломного 

проекту (роботи) або магістерської дисертації. 

Формування системних компетентностей із більшості спеціальностей 

може бути забезпечено такими навчальними дисциплінами: основи наукових 

досліджень, математичне моделювання систем і процесів, математичні методи 

оптимізації, основи патентознавства тощо. 

Формування інструментальних компетентностей зі спеціальності та теми 

наукових досліджень забезпечується, по-перше, загальними для певної 

спеціальності фундаментальними навчальними дисциплінами, які визначаються 

випусковою кафедрою і включаються до навчального плану магістерської 

підготовки зі спеціальності, по-друге, з дисциплін, які вибираються студентом 

за рекомендацією наукового керівника (згідно з напрямом досліджень і темою 

магістерського дипломного проекту (роботи) або магістерської дисертації і 

включається до індивідуального навчального плану магістра. 

  Науково-дослідна складова магістерських програм (наукові дослідження 

та науково-дослідна практика) має бути пов’язана з науковою проблематикою 

відповідної випускової кафедри та спрямована на формування компетентностей 

проведення наукових досліджень у конкретній галузі знань. 

  Соціально-гуманітарна складова магістерської (освітньо-професійної 

або освітньо-наукової) програми, яка складає не менше 10% навчального 

часу,  включає три обов’язкові загальноуніверситетські навчальні дисципліни: 

іноземна мова професійного спрямування, філософські проблеми наукового 

пізнання та педагогіка вищої школи (включаючи науково-педагогічну 

практику). 

         У результаті засвоєння соціально-гуманітарної складової дисциплін 

магістр повинен: 
-   мати уявлення про сутність і особливості філософських проблем наукового 

пізнання; 

-   знати основні методологічні принципи наукової діяльності та вміти 

використовувати їх у творчій роботі; 

-   знати основи організації вищої освіти і методику проведення різних видів 

занять; 

-   мати компетентності з аналізу методів і вибору ефективних методів та 

засобів навчання; реалізації освітніх програм відповідно до державних 
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стандартів вищої освіти; розробки та проведення всіх видів занять і 

контрольних заходів у вищому навчальному закладі; 

-   мати компетентності ділового професійного спілкування іноземною мовою   і 

перекладу спеціальної літератури. 

        Наближення університетської освіти в Україні до європейського рівня 

вимагає перегляду співвідношення між нормативними та вибірковими 

дисциплінами в бік збільшення частки останніх. У магістратурі, в межах 

спеціальності, пропонується відвести на вивчення нормативних дисциплін не 

більш як 75 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, а на вибіркові не 

менш  як 25 відсотків.   

  Як правило, це можуть бути дисципліни, пов’язані з тематикою наукових 

досліджень з урахуванням можливостей, традицій та досягнень наукових шкіл 

університету, сучасного науково-технічного рівня розвитку галузі тощо. 

  Магістр може обирати будь-які навчальні дисципліни із запропонованих в 

робочому навчальному плані, а також з інших спеціальностей. 

  Для реалізації дійсно вільного вибору магістрів університетом повинно 

бути запропоновано декілька альтернативних навчальних дисциплін та практик, 

що формуються за ознакою можливості присудження відповідного ступеня 

вищої освіти та присвоєння кваліфікації, або спорідненості отримуваних 

компетентностей. 

 

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ  МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

         Якість магістерської підготовки залежить від двох основних чинників – 

рівня наукового потенціалу випускової кафедри та якісного відбору до 

магістратури найбільш підготовлених студентів.  

 Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності  у 

сфері вищої освіти за другим (магістерським) рівнем повинні бути не менше 

показників (нормативів),  наведених у постанові Кабінету Міністрів України від 

30 грудня 2015р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти» (далі – Ліцензійні умови). 

         Згідно з пунктом 6 Додатка 12 Ліцензійних умов проведення лекцій, 

практичних, семінарських та лабораторних занять, здійснення наукового 

керівництва курсовими, дипломними роботами або магістерськими 

дисертаціями, дисертаційними дослідженнями повинно забезпечуватися 

науково-педагогічними працівниками, рівень наукової та професійної 

активності кожного з яких засвідчується  виконанням за останні п’ять років не 

менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток. 

         За одним керівником закріплюється не більше п’яти магістрів. 

         Реалізація програми підготовки магістрів повинна забезпечуватися 

науково-педагогічними працівниками, які є фахівцями відповідної або 

спорідненої науково-педагогічної спеціальності.       

 Відповідність спеціальності викладача навчальній дисципліні 

визначається відповідністю його спеціальності згідно з документами про вищу 
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освіту або про науковий ступінь, або про вчене звання, або науковою 

спеціальністю, або досвідом практичної роботи за відповідним фахом не менше 

п’яти років, або проходженням відповідного науково-педагогічного стажування 

тривалістю не менше шести місяців та наявністю трьох одноосібних публікацій 

з цієї навчальної дисципліни у рецензованих закордонних або фахових 

наукових виданнях України, або виданого підручника чи навчального 

посібника з цієї навчальної дисципліни згідно з вимогами МОН України. 

  Показник мінімального відсотку визначеної навчальним планом кількості 

годин при проведенні лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують 

формування професійних компетентностей, науково-педагогічними 

працівниками, які є визнаними професіоналами з досвідом дослідницької, 

управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом, повинен становити не 

менше 15.     

         Рівень матеріально-технічного, навчально-методичного та інформа-

ційного забезпечення освітньої діяльності з підготовки магістрів повинен бути 

не менше показників (нормативів), наведених в Ліцензійних умовах. 

       Для стимулювання творчої активності студентів, факультети (випускові 

кафедри) можуть організовувати предметні олімпіади, студентські наукові 

семінари та конференції, факультетські (кафедральні) конкурси бакалаврських 

дипломних робіт з напряму тощо.  
 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАННЯ У МАГІСТРАТУРІ 
 

            В залежності від обсягу програми підготовки (кількості кредитів ЄКТС) 

та нормативного терміну навчання пропонуються такі календарні плани 

навчального процесу. У дворічній магістратурі (термін навчання - 1 рік та 10 

місяців, обсяг програми складає 120 кредитів ЄКТС) може використовуватися, 

як варіант,  такий календарний план навчального процесу. 

 

                                           5-й курс (всього 40 тижнів): 

 

- теоретичне навчання - 32 тижні;  

- екзаменаційна сесія   - 4 тижні;  

- науково-дослідна практика - 4 тижні;  

- канікули - 12 тижнів. 

                                             

6-й курс (всього 40 тижнів): 

 

- теоретичне навчання - 18 тижнів;  

- екзаменаційна сесія   - 2 тижні;  

- науково-педагогічна практика - 4 тижні;  

- виконання магістерського дипломного проекту (роботи) або магістерської   

дисертації - 16 тижнів; 

- канікули - 2 тижні. 
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        Календарний план навчального процесу у магістратурі з терміном навчання 

1 рік та 6 місяців, обсяг програми складає 90 кредитів ЄКТС, може мати, як 

варіант, такий вигляд:                                         

                                            5-й курс (всього 40 тижнів): 

  

- теоретичне навчання - 36 тижнів;  

- екзаменаційна сесія   - 4 тижні;  

- канікули - 12 тижнів. 

                                            6-й курс (всього 20 тижнів):  

 

- переддипломна практика – 4 тижні; 

- виконання магістерського дипломного проекту (роботи) - 16 тижнів. 

       Навчання за магістерською програмою проводиться під керівництвом 

наукового керівника відповідно до індивідуального плану студента-магістра і 

спирається на активну самостійну роботу.         

 Основними формами навчальної роботи в магістратурі є: 
–    оглядові, проблемні лекції; 

–    індивідуальні навчальні заняття; 

–    науково-навчальні семінари з окремих тем, розділів навчальних   дисциплін 

і досліджень, що проводяться магістрами; 

–    самостійна робота, у тому числі проведення досліджень за затвердженою 

темою і підготовка магістерського дипломного проекту (роботи) або  

магістерської дисертації. 

       Формами звітності магістрів про виконання навчального плану є: 

–    складання екзаменів і заліків; 

–    доповіді на науково-навчальних семінарах; 

–    підготовка і захист рефератів, звітів про виконані наукові дослідження; 

–    підготовка і захист магістерського дипломного проекту (роботи) або 

магістерської дисертації. 

    Важливою складовою освітньо-наукової магістерської програми є науково-

дослідна та науково-педагогічна практики, освітньо-професійної програми – 

переддипломна практика.  

        Науково-дослідна практика має на меті систематизацію, розширення і 

закріплення професійних знань, формування у студентів початкових 

компетентностей ведення самостійної наукової роботи, дослідження та 

експериментування. 

       Під час науково-дослідної практики магістр має засвоїти: 

–     методи дослідження й проведення експериментальних робіт; 

–     правила експлуатації дослідницького устаткування; 

–     методи аналізу та обробки експериментальних даних; 

        –     фізичні й математичні моделі процесів і явищ щодо досліджуваного  

               об’єкта; 

–     інформаційні технології в наукових дослідженнях, програмні продукти 

       щодо професійної сфери; принципи організації комп’ютерних мереж і  
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       телекомунікаційних систем; 

–    вимоги до оформлення науково-технічної документації та магістерського 

дипломного проекту (роботи) або магістерської дисертації; 

виконати: 

–    теоретичне або експериментальне дослідження в рамках поставлених 

завдань, включаючи математичний (імітаційний) експеримент; аналіз 

імовірності отриманих результатів; 

–  порівняння результатів дослідження об’єкта розробки з вітчизняними і 

закордонними аналогами; 

–    аналіз наукової та практичної значущості проведених досліджень, а також 

техніко-економічної ефективності розробки.  

 Науково-педагогічна практика магістрів має на меті отримання 

початкових компетентностей проведення навчальних занять. 

           Під час науково-педагогічної практики магістр має ознайомитися: 
–    зі змістом освітньої програми та навчальним планом спеціальності; 

–    з навчально-методичним, програмним і лабораторним забезпеченням 

рекомендованих фахових дисциплін навчального плану; 

підготовити та провести: 
–    практичні (лабораторні) заняття (два-три) зі студентами з певних тем 

     фахових навчальних дисциплін; 

–    пробну лекцію у студентській аудиторії під контролем викладача з теми, 

      пов’язаної з науково-дослідною роботою магістра.  

      Атестація за підсумками практики проводиться на підставі письмового 

звіту, оформленого відповідно до встановлених вимог, та відзиву керівника 

практики. За підсумками атестації виставляється диференційована оцінка. 

        За одним керівником закріплюється не більше 5 студентів-магістрів 

одночасно. У разі виконання студентом теми досліджень на межі галузей наук 

допускається призначення, крім наукового керівника, одного чи більше 

консультантів. 

         Теми магістерських досліджень і магістерських дипломних проектів (робіт) 

або магістерських дисертацій, список наукових керівників і консультантів 

обговорюються та затверджуються на засіданнях випускових кафедр. 

       Закріплення магістрів за керівниками і визначення тем наукових 

досліджень та магістерських дипломних проектів (робіт) або магістерських 

дисертацій здійснюється рішенням Вченої ради факультету до початку другого 

семестру навчання, щоб забезпечити цілеспрямоване формування 

індивідуального навчального плану магістра і його конкретну роботу у 

дослідницькому напрямку розпочинаючи з другого семестру навчання в 

магістратурі. 

       Теми магістерських дипломних проектів (робіт) або магістерських 

дисертацій затверджуються до початку останнього семестру навчання і 

подаються кафедрами до навчально-методичного відділу університету для їх 

затвердження наказом ректора. 
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         Науковий керівник магістра: 
–    рецензує їх наукові роботи; 

–    надає допомогу студентові у виборі теми наукових досліджень та 

формулюванні теми магістерського дипломного проекту (роботи) або 

магістерської дисертації,  складанні індивідуального навчального плану; 

–    контролює виконання графіка навчального процесу та навчального плану 

студентом; 

–    звітує кожного семестру на засіданні кафедри про виконання 

індивідуальних планів студентами-магістрами; 

–    сприяє організації індивідуальних навчальних занять магістра; 

–    аналізує і контролює організацію самостійної роботи магістра; 

–    організує і керує переддипломною та науково-дослідною практиками  

магістра; 

–    розробляє завдання на магістерський дипломний проект (роботу) або 

магістерську дисертацію та керує її підготовкою; 

–    сприяє підвищенню загальної культури магістра; 

–    дає відгук на магістерський дипломний проект (роботу) або магістерську 

дисертацію з характеристикою професійних та індивідуальних якостей 

(аналітичних, дослідницьких, світоглядних та ін.) магістра; 

–   з урахуванням наукових (творчих) здобутків ініціює надання магістру 

рекомендацій Вченої ради факультету або/та ЕК на навчання в аспірантурі. 

      Індивідуальний план роботи студента-магістра за участю наукового 

керівника магістра й керівника проектної групи (гаранта) магістерської 

програми розробляється на кожний навчальний рік на підставі відповідного 

робочого навчального плану спеціальності з урахуванням теми наукових 

досліджень та побажань магістра. 

       Індивідуальний навчальний план магістра затверджується завідувачем 

кафедри не пізніше 1 жовтня на перший рік навчання. Індивідуальні навчальні 

плани магістрів складаються у 3-х примірниках, перший зберігається на 

випусковій кафедрі,  другий – у студента, третій – в деканаті. 

         Університет створює умови для виконання студентом, який навчається за 

освітнім ступенем магістра, індивідуального плану в повному обсязі, а саме: 

–    надає студентам для користування навчальні приміщення, наукові фонди 

бібліотеки, наукове обладнання та устаткування; 

–    забезпечує доступ до інформаційних мереж, у тому числі й до мережі 

Інтернет; 

–    організовує для студентів проведення курсів, за вибором з проблемних 

питань, за участю провідних вчених; 

–    сприяє участі студентів у наукових і методичних конференціях; 

–    надає студентам можливість публікації наукових (науково-методичних) 

статей у збірниках; 

–    організовує щорічно конкурс на кращий магістерський дипломний проект 

(роботу) або магістерську дисертацію та створює умови для висвітлення у 

засобах масової інформації відомостей про результати конкурсу; 



СВО СТП  ХНУБА 192 - 2016 

 16 

–    сприяє виданню кращих магістерських дипломних проектів (робіт) або 

магістерських дисертацій як наукових монографій, науково-методичних і 

навчальних посібників. 

 

5. ПРИЙОМ  ДО  МАГІСТРАТУРИ 
 

 Максимальна кількість магістрів, які можуть бути прийняті за 

спеціальностями, визначається ліцензованим обсягом на магістерську 

підготовку.  

        Право на навчання за програмою магістерської підготовки мають особи з 

вищою освітою, які мають ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний 

рівень спеціаліста. 

        Прийом до магістратури проводиться відповідно до «Правил прийому», які 

щорічно затверджуються Вченою радою університету. 

        Для організації та проведення вступних випробувань на навчання за 

освітніми програмами підготовки магістрів наказом ректора створюються 

фахові атестаційні комісії з відповідних спеціальностей та предметні комісії з 

іноземної мови, які входять до складу приймальної комісії університету. 

Членами комісій призначаються – провідні науково-педагогічні працівники. 

         Фахові атестаційні комісії: 

-    визначають фахову навчальну дисципліну, з якої будуть проведені вступні 

випробування (фахові навчальні дисципліни при проведенні комплексного 

випробування); 

-     проводять вступні випробування з фахової дисципліни  (фахове вступне 

випробування) та з іноземної мови. 

Апеляції щодо результатів вступних випробувань подаються до 

приймальної комісії університету. 

        На підставі результатів конкурсного відбору приймальна комісія 

університету приймає рішення про зарахування студентів на навчання за 

освітніми програмами підготовки магістрів. 
 

 

6. ДЕРЖАВНА  АТЕСТАЦІЯ 

 

6.1. Загальні положення 
       Підсумкова державна атестація фахівців другого (магістерського) рівня 

вищої освіти проводиться у вигляді захисту випускної кваліфікаційної роботи  

у формі магістерської дисертації для магістрів, які навчаються за освітньо-

науковою програмою, або у формі магістерського дипломного проекту (роботи) 

- для магістрів, які навчаються за освітньо-професійною програмою. 

 Вимоги щодо організації та проведення державної атестації випускників 

викладені в Положенні про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої 

освіти в Харківському національному університету будівництва та архітектури. 

        Магістерський дипломний проект (робота) або магістерська дисертація 

подається до захисту із рецензіями фахівців за даною спеціальністю. 
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         Виконання магістерського дипломного проекту (роботи) або 

магістерської дисертації є заключним етапом магістерської підготовки і 

має на меті: 
–  систематизацію, закріплення і поглиблення набутих теоретичних знань 

і формування умінь застосування цих знань під час вирішення конкретних 

наукових та прикладних завдань; 

–   розвиток компетентностей самостійної науково-дослідної роботи й 

оволодіння методикою теоретичних, експериментальних і науково-практичних 

досліджень; 

–    набуття компетентностей систематизації отриманих результатів 

досліджень, формулювання нових висновків і положень, набуття досвіду їх 

прилюдного захисту. 

  Магістерський дипломний проект (робота) або магістерська дисертація є 

найважливішим підсумком магістерської підготовки, у зв’язку з чим зміст 

роботи і рівень її захисту враховуються як один з основних критеріїв при оцінці 

якості реалізації відповідної освітньої програми.  

  За результатами виконання магістерського дипломного проекту (роботи) 

або магістерської дисертації має бути не менше однієї публікації у наукових 

виданнях. 

Вимоги до змісту магістерського дипломного проекту (роботи) або 

магістерської дисертації визначаються окремим Положенням.  

Конкретні вимоги до змісту, структури та обсягу магістерських 

дипломних проектів (робіт) або магістерських дисертацій з окремих 

спеціальностей визначаються методичними вказівками, що розробляються 

відповідними випусковими кафедрами. 
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