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1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЗВІТУ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Переддипломна практика формує у магістра-випускника закладу вищої 

освіти професійні вміння, навички приймати самостійні рішення під час 

виконання конкретних науково-дослідних завдань з урахуванням різних 

обов’язків, властивих майбутній професійній діяльності. 

Поставлена мета реалізується в поглибленні та закріпленні теоретичних 

знань, набутті практичного досвіду організаційної та виховної роботи в 

трудовому колективі, професійній підготовці для самостійної роботи на 

підприємствах галузі, а також збір матеріалів і планування експерименту, 

необхідних для виконання магістерської роботи. 

Завдання практики: 

‒ ознайомитися з виробничо-господарською діяльністю підприємства, 

перспективами його розвитку й основними техніко-економічними показниками; 

‒ вивчити асортимент продукції, організацію технохімічного та 

мікробіологічного контролю виробничих процесів, якість сировини, 

напівпродуктів, товарної продукції та відходів виробництва; 

‒ вивчити особливості технологічних процесів на підприємстві; 

‒ ознайомитись із заходами, що здійснюються на підприємстві для 

підвищення виробництва та якості продукції й охорони навколишнього 

середовища; 

‒ вивчити нормативну та технічну документацію, організацію роботи в 

галузі стандартизації, метрології та сертифікації продукції; 

‒ ознайомитись із заходами щодо вдосконалення технології виробництва 

товарного продукту; 

‒ вивчити систему автоматизації, механізації та комп’ютеризації 

виробництва; 

‒ отримати дані щодо техніко-економічних характеристик і вартості 

основного та допоміжного обладнання підприємства; 
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‒ знати характеристику та розміщення основних і допоміжних будівель і 

споруд та організацію транспортних зв’язків між ними; 

‒ вивчити основні джерела надходження сировини на підприємство, 

умови її приймання, складування, зберігання; 

‒ вивчити схеми й умови водопостачання та відведення каналізаційних 

стоків, виробництва пари, холоду, стисненого повітря і постачання 

електроенергії; 

‒ ознайомитись із засобами контролю й охорони навколишнього 

середовища від забруднювальних речовин водойм і атмосфери; з роботою 

екологічної служби й екологічним паспортом заводу; з питаннями цивільної 

безпеки на підприємстві; 

‒ ознайомитись із заходами з охорони праці, які здійснюються на 

підприємстві з метою зниження впливу на працівників негативних виробничих 

чинників, зменшення рівня захворюваності, виробничого травматизму та 

виробничих ризиків; 

‒ брати участь у громадському житті підприємства; 

‒ здійснювати профорієнтаційну роботу щодо вступу працівників заводу, 

випускників шкіл, технікумів і коледжів до Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського. 

Під час проходження практики студент повинен усвідомити мету й 

завдання магістерської роботи, зібрати, систематизувати й опрацювати необхідні 

для її виконання матеріали, виконати літературний огляд за вибраною темою, 

спланувати експеримент, розглянути вимоги охорони праці в галузі та екологічні 

особливості біотехнологічних процесів. 
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1.1 Організація та порядок проведення переддипломної практики 

 

Переддипломну практику студенти проходять в організаціях, на 

підприємствах різних галузей і сфер діяльності, різних форм власності, що 

займаються господарською діяльністю. 

Переддипломна практика проводиться на підприємствах, організаціях, 

установах, що мають договір з університетом про проведення практики. 

Водночас серед підприємств вибираються такі, що мають певний досвід в 

організації сучасної екології та біотехнології, у яких сформувалися необхідні 

сфери діяльності та відповідна структура управління. 

Підставою для визначення місця проходження переддипломної практики є 

рекомендована кафедрою тематика дипломних робіт. Кожній базі практики 

відповідає певна програма практики з визначенням мети, завдань практики, 

установлення переліку знань, умінь і навичок, якими повинен оволодіти студент. 

Організаційне, навчально-методичне та наукове керівництво 

переддипломною практикою здійснюється викладачами кафедри біотехнології 

та біоінженерії. Від організацій та установ практикою керують провідні 

спеціалісти, призначені керівником. Вони контролюють хід і виконання 

студентами програми практики. Загальний контроль за проходженням практики 

здійснює завідувач кафедри. 

За два місяці до початку переддипломної практики на кафедрі проводиться 

розподіл студентів на базові підприємства, організації, установи. Водночас 

враховується відповідність наукової праці та схильність студентів до певної 

роботи, а також персональні заявки від баз практики та договори, укладені між 

університетом і підприємством (організаціями, установами) щодо проходження 

на них переддипломної практики. 

Лист-підтвердження від підприємства, що не заперечує прийняти на 

практику студентів, має бути поданий на бланку підприємства, мати підпис 

посадової особи, завірений печаткою. 
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Якщо студентом або його керівником не надано інформацію про бажане 

місце проходження практики, розподіл здійснюється на наявні вакантні місця, 

закріплені за цим фахом на підприємствах, установах, організаціях міста. 

Перед початком переддипломної практики зі студентами проводяться 

загальні збори, де видається щоденник проходження практики, пояснюються 

завдання, зміст і порядок організації практики відповідно до вибраної бази, 

вимоги до звіту з проходження практики, надаються рекомендації з 

використання методичних вказівок. 

Щоденник практики є підставою для перебування студентів в установах 

протягом переддипломної практики та здається до відділу кадрів або керівнику. 

Після зборів проводяться консультації з керівниками практики від 

університету, на яких студенти отримують індивідуальні завдання. 

Прибувши в організацію (установу) за місцем практики, студенту 

необхідно звернутися до відділу кадрів або до керівника установи з питань 

проходження практики. 

Безпосередньо за місцем проходження практики призначається загальний 

керівник і керівники практики за окремими розділами програми, які разом зі 

студентами розробляють календарний план проходження переддипломної 

практики. 

Під час проходження переддипломної практики студент зобов’язаний: 

– прибути на місце практики в термін, установлений кафедрою, 

попередньо оформити необхідні документи; 

– вивчити і дотримуватися правил охорони праці та техніки безпеки; 

– разом з керівником практики від бази практики на підставі 

індивідуального завдання склаcти план проходження практики й узгодити його 

з керівником від університету; 

– вибрати об’єкт дослідження, діяльність якого на базовому суб’єкті 

господарювання розкриватиметься у подальшому під час виконання 

магістерської роботи; 
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– виконувати індивідуальний план проходження практики та всі вказівки 

керівників практики від суб’єкта господарювання та університету; 

          – дотримуватися правил внутрішнього розпорядку суб’єкта   

господарювання; 

– оформляти матеріали до звіту одночасно із закінченням розгляду 

окремих питань програми; 

– підтримувати постійний зв’язок з керівником практики від університету, 

інформувати його з питань порядку проходження практики; 

– у визначений термін після проходження практики подати звіт на кафедру 

за підписом на титульній сторінці керівника практики разом з оформленим 

належним чином щоденником, що засвідчує проходження практики, має підписи 

керівників, закріплені печаткою суб’єкта господарювання. 

 

1.2 Обов’язки керівника практики від університету 

 

До початку переддипломної практики керівник від університету видає 

індивідуальне завдання на практику та консультує студента з питань залучення 

фактичної інформації, необхідної для підготовки дипломної роботи. 

До обов’язків керівника практики від університету належить: 

‒ визначення переліку питань індивідуального завдання, що мають бути 

засвоєні студентом до початку стажування; 

‒ ознайомлення студентів з метою, завданнями, змістом і календарним 

графіком проходження фахової практики, порядком складання звіту та його 

захисту; 

‒ контроль за забезпеченням нормальних умов праці студентів на робочих 

місцях; 

‒ перевірка дотримання студентами вимог програми практики, контроль за 

дотриманням правил внутрішнього розпорядку та дисципліни студентів; 

‒ зустрічі з керівниками практики від організації для погодження та 

розв’язання у процесі проходження практики проблем, що виникають; 
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‒ інформування завідувача кафедри про стан організації та відповідність 

змістовної частини практики освітньо-кваліфікаційним вимогам до підготовки 

студентів; 

‒ ужиття заходів для усунення виявлених порушень і недоліків при 

стажування студентів; 

‒ перевірка матеріалів про проходження практики та взяття участі у роботі 

комісії із захисту звітів. 

 

1.3 Обов’язки керівника практики від організації (установи) 

 

Керівником переддипломної практики від організації (установи) 

призначається керівник відділу або провідний фахівець. Для проходження 

практики студент закріплюється за тим підрозділом організації, специфіка 

діяльності якого відповідає вибраній темі магістерської роботи. 

Керівник практики від підприємства знайомить студента з організацією 

роботи і завданнями підрозділу, функціями співробітників. Він видає конкретні 

завдання, визначає термін їх виконання, оцінює результати виконання, творче 

ставлення до роботи, дає поради та рекомендації з питань результативного 

виконання функцій дублера, перевіряє записи в щоденнику, за необхідності  

консультує стажера, стежить за формуванням його професійних навичок, 

контролює додержання трудової дисципліни. 

Після закінчення терміну стажування він надає в щоденнику 

характеристику з місця проходження практики, у якій мають бути наведені 

рівень знань і навичок студента, які ним були здобуті у ролі дублера, його 

дисциплінованість, ставлення до справи, якість і сумлінність виконання ним 

своїх обов’язків і конкретних доручень, комунікабельність, відносини зі 

співробітниками, та виставляє оцінку, якої заслуговує студент. Керівник має 

право клопотати перед завідувачем кафедри про заохочення студента-дублера 

або порушувати питання про усунення його від проходження стажування у 
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випадку недобросовісного ставлення до виконання своїх обов’язків або 

порушення трудової дисципліни. 

У період переддипломної практики керівник практики від установи надає 

студенту допомогу в зборі необхідної фінансово-економічної та нормативно-

методичної документації для написання магістерської роботи. 

 

2 ТЕМАТИКА ЗВІТІВ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Тематика звітів з переддипломної практики пропонується за такими 

науковими напрямами: 

– одержання біоетанолу та біодизеля;  

– біотехнології переробки відходів; 

– виробництво біодобрив; 

– біотехнології в сільському господарстві; 

– фармацевтична біотехнологія; 

– харчова біотехнологія; 

– взаємодія та взаємовплив біологічних та електромагнітних систем; 

– розробка систем збору масових форм гідро біонтів;  

− розробка та створення біосенсорів, біочипів для контролю та реалізації 

різноманітних біотехнологічних процесів; 

− створення біомаркерів для фармацевтичної біотехнології та біофармації. 
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3 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ 

ПРАКТИКИ 

 

3.1 Загальні вимоги 

Звіт виконується на аркушах форматом А4 з рамками, розміри полів (з 

урахуванням рамки): ліве – 3,0 см; праве, верхнє – 1,4 см; нижнє – 2,2 см (для 

аркуша з великим штампом нижнє поле – 5,0 см ). Шрифт Time New Roman 14 

pt, інтервал – 1,5, абзацний отступ – 1,25 см. 

1) Титульна сторінка (додаток А) 

2) Зміст – виконується у вигляді таблиці з невидимими лініями. 

3) Вступ (1–2 сторінки). 

1 Літературний огляд (5–8 сторінок). 

2 Методи наукових досліджень, методи аналізу, планування й організації 

та виконання експерименту. План експерименту (10–15 сторінок). 

3 Екологічні особливості біотехнологічних процесів і шляхи 

попередження забруднення компонентів довкілля (забруднення ґрунтів, 

поверхневих вод, повітря, утворення відходів – з біотехнологічної точки зору) 

(5–7 сторінок). 

4 Охорона праці в галузі (5–12). 

Висновки (1–3 стор.) 

Перелік літературних джерел – не більше 20 посилань (використовувати 

науково-метричну базу Scopus та Web of science за останні 20 років).  

Звіт – 30–35 сторінок друкованого тексту у папці-швидкозшивачі. До 

загального обсягу звіту не враховуються рисунки, таблиці, схеми, що займають 

повну сторінку, перелік літературних джерел. 

Звіт з переддипломної практики захищається доповіддю до трьох хвилин. 

До звіту додається гнучкий диск (диски) з файлами звіту. 

До звіту додаються зібрані матеріали, які використовуються в подальшому 

навчальному процесі на відповідній кафедрі як роздатковий матеріал або 

демонстраційні натуральні посібники.  
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3.2 Вимоги до оформлення ілюстративного матеріалу 

Ілюстрації (фотографії, схеми, рисунки, діаграми) та таблиці необхідно 

подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній 

сторінці. Ілюстрації позначають словом «(Рисунок 1.1 − назва )» і нумерують 

послідовно в межах розділу.  

Таблицю розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона 

згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути 

посилання. При цьому варто писати слово «(табл. 1.1)». Таблиці нумерують 

послідовно в межах розділу. Якщо таблицю переносять на наступну сторінку, на 

ній по лівому краю пишуть «Продовження таблиці 1.1» 

Допускається застосовувати розмір шрифту в таблиці менший, ніж у 

тексті. 

3.3 Оформлення списку літератури 

Список літератури друкують на окремому аркуші. Нумерація всієї 

використаної літератури наскрізна – від першого до останнього джерела.  

Зразки посилань літератури наведено у додатку Б. 

3.4 Оформлення додатків 

За необхідності пояснювальну записку доповнюють додатками. Додатки 

оформляються як продовження пояснювальної записки з наскрізною нумерацією 

сторінок. Кожний додаток починають з нової сторінки і в правому верхньому 

куті проставляють його буквенне позначення, наприклад, «Додаток А» та його 

назву.  
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матеріалів доп. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 
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: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 
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2) Про внесення змін до Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

щодо удосконалення деяких положень : Закон України 

від 5 жовт. 2017 р. № 2164. Урядовий кур’єр. 2017. 
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