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Передмова 
 
  Магістр, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», це 

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 певного рівня професійної діяльності, що 
передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.  

Підготовка магістра здійснюється на основі освітньо-професійної 
програми (ОПП), яка забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти за 
спеціальністю та кваліфікацією. Освітньо-професійна програма підготовки 
магістра включає поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально-
економічну, психолого-педагогічну, спеціальну та науково-практичну 
підготовку.  

Особи, які успішно виконали програму підготовки магістра та пройшли 
державну атестацію, отримують документи встановленого зразка про 
здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації магістра.  

 
У Чернівецькому національному університеті імені Юрія 

Федьковича основою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
«МАГІСТР» є нормативно-правова база освіти: Закон України «Про вищу 
освіту», Положення «Про організацію навчального процесу у вищих 
навчальних закладах», Положення «Про ступеневу освіту», Положення 
Міністерства освіти і науки України «Про організацію науково-дослідної 
роботи студентів у вищих навчальних закладах», Положення «Про 
магістратуру Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича», Положення «Про організацію педагогічної практики в 
Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича». 

Відповідно до Положення про магістратуру в ЧНУ від l ……. 
Освітньо-професійна програма магістра (кожної спеціальності в 

університеті) передбачає теоретичну, практичну та наукову підготовку. 
 Теоретична підготовка визначається навчальним типовим (робочим) 

планом спеціальності, в якому зазначається перелік основних навчальних 
дисциплін (загально університетських та професійно-практичних (фахових), 
до кожної з яких розроблені навчальна та робоча програми. 

Практична підготовка включає проходження студентами педагогічної 
(асистентської) практики, яка є завершальним етапом формування викладача 
вищої школи та дає оцінку готовності магістрантів до виконання 
функціональних обов’язків викладача ВНЗ різного рівня акредитації.  

Практика має комплексний характер і передбачає забезпечення фахової 
діяльності за такими напрямами роботи: 

1) викладацький – підготовка магістранта до забезпечення викладання 
базових, професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності та методик їх 
викладання у ВНЗ; 



2) організаційно-виховний – підготовка магістранта до організації 
виховної роботи в академічній групі (на посаді куратора академічної групи); 

3) науково-дослідний – підготовка магістранта як науковця-дослідника. 
Завдання практики: 
- ознайомлення зі специфічними особливостями педагогічної 

діяльності викладача ВНЗ І-ІV рівнів акредитації; 
- оволодіння уміннями та навичками організації навчально-виховної, 

методичної та науково-дослідницької роботи зі студентами; 
- організація науково-дослідної роботи в умовах педагогічної 

діяльності; 
- виконання магістрантом функцій: викладача фахових дисциплін 

спеціальності; молодого науковця; куратора студентської групи. 
Наукова підготовка передбачає організацію самостійної 

дослідницької діяльності студента-магістранта, результатом якої є написання 
магістерської роботи.  

Науково-дослідницький модуль включає: 
- збір та опрацювання матеріалів з теми магістерського 

дослідження; 
- підготовка тез на студентську наукову конференцію; 
- підготовка наукової статті до фахового збірника; 
- консультування студентів із написання наукових доповідей, 

повідомлень, курсових робіт; 
- аналіз та підготовка відзиву наукового керівника курсової роботи 

студента; 
- узагальнення результатів власного наукового дослідження у формі 

рукопису магістерської роботи; 
- подання науковому керівнику завершеного тексту магістерської 

роботи. 
Магістерська робота є кваліфікаційним науково-практичним 

доробком, що містить науково обґрунтовані теоретичні чи експериментальні 
результати, висновки та рекомендації і свідчить про спроможність студента 
самостійно проводити наукові дослідження в обраній галузі знань. 

Тематика магістерських робіт визначається випускною кафедрою, 
затверджується її рішенням і доводиться до відома студентів на початку 
навчального року. 

Студенту-магістранту надається право обирати тему, визначену 
кафедрою, або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її 
розробки. 

Теми магістерських робіт пов'язані з напрямами основних науково-
дослідних робіт кафедри.  

Керівниками магістерських робіт є професори та доценти даної 
кафедри. 

Виконання магістерських робіт проводиться за індивідуальними 
планами, схваленими кафедрою. 



Захист магістерських робіт проводиться на відкритому засіданні 
Державної кваліфікаційної комісії, затвердженої наказом ректора 
університету у встановленому Міністерством освіти і науки України порядку.  

 
На факультеті історії, політології та міжнародних відносин підготовка 

магістра здійснюється як на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавра так і на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за 
спеціальністями: - 8.030301 “Історія”, 8.030405 «Країнознавство», 
8.030401 «Політологія», 8.030404 «Міжнародна інформація», 8.030302 
«Етнологія». 



 


