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В умовах інтеграції вищої освіти України в Європейський простір 

представляється доцільним і своєчасним в черговий раз проаналізувати 

тенденції розвитку магістратури з неврології. Згідно з державною статистикою , 

в українських медичних вузах навчається менше одного відсотка студентів - 

магістрантів від загального числа студентів. Разом із тим у провідних вузах 

країни накопичено певний досвід реалізації програм підготовки магістрів, який 

дозволяє говорити «в цілому» про ступінь успішності , ефективності та 

привабливості магістратури як освітнього інституту в структурі української 

вищої медичної школи. 

На сучасному етапі реформування вищої освіти багато університетів 

розглядають підготовку магістрів як один з пріоритетних напрямків своєї 

діяльності, оскільки магістратура сприяє: 1) максимальному використанню 

науково-педагогічного потенціалу університету, 2) стимулює творчу , наукову 

та науково-методичну діяльність, 3) залучає нові педагогічні кадри. Як 

повноправні співвиконавці, магістранти беруть участь у багатьох видах 

наукових досліджень, у виконанні українських і міжнародних грантів. 

Магістратура сприяє оперативному і гнучкому реагуванню на потреби 

економіки, промисловості, сфери науки та освіти. Індивідуалізація 

магістерських програм дозволяє магістрантам вже в процесі навчання 

адаптуватися до майбутньої професійної діяльності; підвищення ефективності 

аспірантури і тим самим вносить певний внесок у вирішення проблеми 

підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Випускники 

магістратури при вступі до аспірантури, мають, як правило, первинні навички 

науково-дослідної роботи, що сприяє виконанню кандидатських дисертацій у 

відведені для цього строки. Магістратура сприяє становленню сучасних 

тенденцій міждисциплінарного синтезу в сучасній науці та освіті, дає додаткові 



можливості для підготовки висококласних фахівців у міждисциплінарних 

областях.  

Потрібно відзначити, що більша частина магістрантів у майбутньому 

стають викладачами середніх, середніх спеціальних та вищих навчальних 

закладів. Виходить, що від рівня, змісту та методів підготовки цих спеціалістів 

залежить майбутнє освіти і науки України. Саме тому випускник магістратури 

повинен бути і кваліфікованим спеціалістом, керівником; і науковцем, творчою 

особистістю, здатною до винаходів, проектування, створення нового; і високо 

моральною особистістю, здатною робити все це на благо людей, враховуючи їх 

права і інтереси, зберігаючи їх життя та гідність. 

Кризові процеси, що відбуваються у сучасному суспільстві, не могли не 

торкнутися сфери науково-технічної діяльності. Недостатність коштів на 

фінансування науки, звуження можливостей наукового обміну у зв’язку з дією 

візового режиму, необхідність забезпечення вченими власного житлового 

мінімуму за рахунок сумісництва – все це призвело до зменшення кількості 

науково-дослідницької роботи в вищих навчальних закладах, а її організація все 

більше набуває формального характеру. 

Підвищення якості підготовки наукових кадрів передбачає формування 

характеру взаємодії наукового керівника з магістрантом на наступних 

принципах: забезпечення умов реалізації можливостей особистості як суб’єкта 

наукової діяльності та спілкування; створення умов гармонізації особистісного 

та професійного потенціалу, розвиток творчих здібностей, поглиблення 

наукових інтересів та схильностей майбутніх наукових співробітників; 

стимулювання становлення психодіагностичної та особистісно-розвиваючої 

функцій наукового співробітника.  

Підготовка наукових кадрів через магістратуру являє собою складну 

структуру, яка поєднує в собі декілька етапів: 

I. підготовчий етап, зміст якого передбачає відбір гідних кандидатів до 

магістратури, оволодіння логікою наукового дослідження;  



II. дослідницький етап, який передбачає прилучення магістрантів до 

науково-педагогічної діяльності, вибір та координацію теми, розробку 

методики дослідження, забезпечення умов для ефективного вирішення 

поставлених завдань та доведеності гіпотези дослідження або її спростування;   

III. діагностичний етап, який визначає об’єктивність зібраних у ході 

дослідження фактів, достовірність сформульованих теоретичних положень та 

рекомендацій з удосконалення практики;  

IV. завершальний етап — оформлення результатів дослідження, їх апробація 

та впровадження в практику.  

Взаємозумовленість цих етапів забезпечує систематичну і цілеспрямовану 

роботу з досягнення завдань, що забезпечують ефективність магістратури. 

Результативність вирішення цих завдань залежить від того , наскільки у 

майбутніх наукових співробітників сформована відповідальна позиція щодо 

виконання своїх магістрантскіх обов'язків і позитивне ставлення до праці 

дослідника. Підготовка магістрантів до наукової роботи передбачає не тільки 

когнітивний аспект а й виховний, що забезпечує формування особистісних 

якостей, стимулюючих результативність дослідницької діяльності. 

Формування якостей дослідника передбачає систематичну роботу з 

досягнення стійкої позитивної мотивації до наукової роботи; забезпечення 

психологічної готовності до використання інформаційних технологій; активну 

участь у різноманітних формах творчої діяльності; поєднання форм і методів 

традиційного та інноваційного навчання; моніторинг готовності магістрантів до 

самостійного вирішення наукових проблем. 

Виховний потенціал магістрантів багато в чому визначається тим, 

наскільки створений кістяк наукових керівників з викладачів університету, 

здатний вирішувати серйозні наукові проблеми. Як показує практика, 

викладачі, які в студентські роки не займалися науковою роботою, насилу 

сприймають нову інформацію, часто діють за шаблоном і не здатні створювати 

«нове знання».  



На кафедрі неврології Харківського національного медичного університету 

ведеться активна підготовка магістрантів. У період з 2005 по 2013 рр. на 

кафедрі підготовлено та захищено 6 магістерських робіт. Випускники 

магістратури кафедри неврології в подальшому успішно захистили 

кандидатські дисертації, 2є з них запланували докторські дисертації. На 

сьогоднішній день всі випускники магістратури кафедри неврології 

працевлаштовані на посадах асистентів та доцентів ХНМУ, а також на посаді 

провідного наукового співробітника в ДУ «Інститут неврології , психіатрії та 

наркології НАМН України». 

Підводячи підсумки, можна сказати, що висока ефективність наукових 

досліджень і підготовки наукових кадрів на кафедрі неврології ХНМУ 

забезпечується значною мірою тим, що наукові дослідження та навчання 

молодих учених тісно переплетені між собою і здійснюються в тісній взаємодії 

кафедри і клінічних баз. І хоча система підготовки науково - педагогічних 

кадрів на сьогоднішній день не позбавлена недоліків, позитивна роль 

магістратури є очевидною. 
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