
Зміст та структура освітніх програм підготовки магістрів  
 
Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – система освітніх 

компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає 
вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, 
перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів 
ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати 
навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня 
вищої освіти. 

Зміст освітніх програм у НУБіП України визначається: 
– вимогами до професійної діяльності фахівців; 
– напрямом та професійною спеціалізацією попередньо набутої освіти; 
– особливостями підготовки магістрів. 
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Структура змісту освітніх програм підготовки магістрів у НУБіП України 

передбачає наявність трьох блоків дисциплін. 
Перелік, обсяги та форми атестації дисциплін обов’язкових у межах 

відповідної спеціальності (1 блок) визначаються галузевими стандартами вищої 
освіти України та рішенням вченої ради університету. Вивчення цих дисциплін 
забезпечує основу спеціальності, формує кваліфікацію магістра.  

Вивчення дисциплін вибіркової частини визначає основу спеціалізації у 
межах відповідної спеціальності. Перелік, форми вивчення та атестації вибіркових 

Вибіркові дисципліни за вибором університету 
(15% загального обсягу навчального навантаження) 

(Визначаються рішенням вченої ради університету) 
1. Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної 

власності (3 кредити ЄКТС); 
2. Ділова іноземна мова (5 кредитів ЄКТС); 
3. Аграрна політика (3 кредити ЄКТС). 

 

Вибіркові дисципліни за вибором студента 
(25% загального обсягу навчального навантаження) 

(Визначаються робочими групами, сформованими за наказом  
ректора університету)  

 

Обов’язкові навчальні дисципліни у рамках конкретної спеціальності 
(60% загального обсягу навчального навантаження) 

(Визначаються стандартами вищої освіти та рішенням вченої ради університету) 

 

БАКАЛАВР 

 

       МАГІСТР 

Дисципліни адаптуються до майбутнього  
місця працевлаштування випускника 



дисциплін за вибором НУБіП України (2 блок) визначає вчена рада університету. 
Такі дисципліни вивчаються студентами магістратури за освітніми програмами 
підготовки переважно впродовж першого року навчання, сприяють підготовці 
магістрів до майбутньої наукової діяльності та навчанню в аспірантурі, 
допомагають оволодіти іноземною мовою, методологією та організацією наукових 
досліджень та професійно орієнтуватись у питаннях аграрної політики.  

Перелік обов’язкових дисциплін підготовки фахівців та вибіркові дисципліни 
за вибором університету є однаковими для всіх студентів, які навчаються за одним 
навчальним планом, незалежно від обраної спеціалізації. 

Перелік, форми вивчення та атестації вибіркових дисциплін за вибором 
студента (3 блок) визначаються робочими групами, сформованими за наказом 
ректора  університету, рекомендуються вченими радами факультетів (ННІ), 
ухвалюються навчально-методичною радою університету та затверджуються 
вченою радою університету. Вони включаються до навчального плану підготовки 
фахівців залежно від вибору студента та вивчаються переважно впродовж другого 
року навчання. Ці дисципліни дозволяють на сучасному рівні виконати 
магістерську роботу та адаптують випускника магістратури до майбутнього місця 
працевлаштування. 
 


