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 восьмому рівню
Національної рамки кваліфікацій (постанова Кабінету Міністрів України від
23.22.2011р. №1341) і передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних
та практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю, загальних
засад методології наукової або професійної діяльності, інших
компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань
інноваційного характеру рівня професійної діяльності магістра.
Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницькоінноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення
нових цілісних знань та/або професійної практики
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Освітньо-професійна програма підготовки магістра забезпечує
здобуття вищої освіти за спеціальністю та відповідної кваліфікації.
Освітньо-професійна програма підготовки магістра - система освітніх
компонентів на другому (магістерському) 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 Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС), необхідних для
виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання

(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач освітнього ступеня
магістра.
Особи, які успішно виконали програму підготовки магістрів та
пройшли атестацію, одержують документи зразку про здобуття вищої освіти
за відповідною спеціальністю та кваліфікації магістра.
Підготовка магістрів здійснюється на факультетах Таврійського
державного агротехнологічного університету:
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