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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування  

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

8 

Модулів: 2 

Загальна кількість годин: 

240 

Тижневих годин: 30 

 

Галузь знань10 

Природничі науки 

Спеціальність: 102 Хімія  

Ступінь вищої освіти: 

магістр   

 

Нормативна 

Рік підготовки: 1 

Семестр: ІІ. 

Вид контролю:  

Залік - ІІ семестр  

 

 

Виробнича практика проходить у науково-дослідних лабораторіях, у 

державних науково-дослідний інститутах, інших організаціях та установах, на 

промислових підприємствах. В окремих випадках, з урахуванням специфіки баз 

практики складаються окремі програми проходження практики спеціально для 

цих організацій. 

Освітньо-професійна підготовка згідно з навчальним навантаженням 

передбачає формування в умовах виробництва професійних хімічних навичок і 

здібностей студента на основі використання його теоретичних знань з хімії в 

різноманітних ситуаціях, притаманних майбутній професійній діяльності 

фахівця. Тому виробнича практика як вид навчального заняття будується у 

формі самостійного виконання студентом в умовах виробництва визначених 

програмою реальних наукових завдань, які поступово ускладнюються 

відповідно до об’єму отриманих знань. Зміст практики враховує напрям 

підготовки студентів і перебуває у тісному взаємозв’язку з програмами 

дисциплін, що вивчаються на хіміко-біологічному факультеті. 

Керівник практики від кафедри органічної і біологічної  організовує 

проходження практики й проводить організаційні заходи перед направленням 

студентів на бази практики. Під час проходження навчально-виробничої 



практики студенти у повному обсязі виконують всі завдання, передбачені 

програмою практики і вказівками її керівників. 

 

2. МЕТА ТА ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Виробнича та науково-дослідницька практика проходить на завершальному 

етапі навчального процесу з підготовки магістра за спеціальністю 102 Хімія. 

Виробнича практика є продовженням навчального процесу і дає можливість 

студенту перевірити та закріпити набуті знання, вивчити нові хіміко-

технологічні процеси, методи синтезу та аналізу різноманітних речовин на базах 

проходження практики ‒ хімічних підприємствах або в лабораторіях науково-

дослідних інститутів. Місце проходження практики університет надає студентам 

за угодою з підприємством або науково-дослідним інститутом, з дозволу 

завідувача кафедри, також може вибиратися студентом самостійно та 

супроводжуватися укладанням відповідного договору з базою практики. 

Метою практики є: 

- Систематизація, закріплення й розширення теоретичних і 

практичних знань, умінь і навичок студентів за фахом; 

- Перевірка професійної готовності майбутнього фахівця до 

самостійної трудової діяльності; 

- Збір, узагальнення й аналіз матеріалів за темою магістерської 

роботи.  

Компетентності, які набуваються під час опанування дисципліною: 

Загальні компетентності 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

5. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).  

 

 

 



Фахові компетентності  

1. Здатність розпізнавати і аналізувати проблеми, застосовувати 

обґрунтовані методи вирішення проблем, приймати обґрунтовані рішення в 

області хімії.  

2. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт виходячи 

із вимог хімічної метрології та професійних стандартів в галузі хімії.  

3. Здатність здійснювати типові хімічні лабораторні дослідження.  

4. Здатність здійснювати кількісні вимірювання фізикохімічних величин, 

описувати, аналізувати і критично оцінювати експериментальні дані.  

5. Здатність використовувати стандартне хімічне обладнання.  

Заплановані результати навчання: 

1. Знати принципи і процедури фізичних, хімічних, фізико-хімічних методів 

дослідження, типові обладнання та прилади.  

2. Планувати та виконувати хімічний експеримент, застосовувати придатні 

методики та техніки приготування розчинів та реагентів.  

3. Аналізувати та оцінювати дані, синтезувати нові ідеї, що стосуються хімії 

та її прикладних застосувань.  

4. Здійснювати експериментальну роботу з метою перевірки гіпотез та 

дослідження хімічних явищ і закономірностей.  

5. Спроможність використовувати набуті знання та вміння для розрахунків, 

відображення та моделювання хімічних систем та процесів, обробки 

експериментальних даних.  

6. Використовувати свої знання, розуміння, компетенції та базові 

інженерно-технологічні навички на практиці для вирішення задач та проблем 

відомої природи.  

7. Інтерпретувати експериментально отримані дані та співвідносити їх з 

відповідними теоріями в хімії. 

 

 

 

 



3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

3.1. Бази практики: 

1. Практика студентів Університету проводиться на базах хімічного 

спрямування, які відповідають меті, завданням, змісту практики, а також 

вимогам навчальних планів. 

2. Базами практики можуть бути навчальні, виробничі й наукові підрозділи 

Університету чи іншого вищого навчального закладу, інститути НАНУ, 

підприємства, організації та установи будь-якої форми власності в Україні та за 

її межами, які мають належні умови для проведення практики. 

3. Студенти можуть пропонувати кафедрі органічної і біологічної хімії 

місце проходження практики. Кафедра органічної і біологічної хімії дає згоду 

про проходження практики на таких базах лише за умови, що вони відповідають 

встановленим вимогам для проходження виробничої практики. 

3.2. Обов’язки керівника практики 

Загальну організацію практики і контроль за її проведенням в Університеті 

здійснює керівник практики від Університету. Навчально-методичне 

керівництво і виконання програми практики забезпечує кафедра органічної і 

біологічної хімії. 

Керівництво практикою на факультеті здійснює декан та керівник практики 

від факультету, або керівник практики від кафедри органічної і біологічної хімії. 

Обов’язки керівника практики від кафедри органічної і біологічної хімії 

полягають у: 

- розробці і вдосконаленні під керівництвом завідувача кафедри органічної 

і біологічної хімії програми практики, а також інших навчально-методичних та 

звітних документів, враховуючи специфіку хімічної спеціальності. 

- організації проходження практики й проведенні організаційних заходів 

перед направленням студентів на практику, зокрема: 

-  інструктажі про порядок проходження практики та з техніки безпеки, 

-  наданні студентам-практикантам необхідних документів (направлень, 

програм, щоденників, календарних планів, індивідуальних завдань, методичних 



рекомендацій тощо), перелік яких встановлюється у наскрізному положенні про 

проведення практики студентів спеціальності хімія, 

- ознайомленні студентів із системою звітності з практики, прийнятою на 

кафедрі хімії; 

-  контролюванні умов праці і побуту студентів під час проходження 

практики;  поданні завідувачу кафедри хімії та керівнику практики від 

Університету письмового звіту про проведення практики із зауваженнями й 

пропозиціями щодо поліпшення практики студентів/ 

3.3. Студенти при проходженні практики зобов’язані:  

1. До початку практики одержати від керівника практики інструктаж про 

порядок проходження практики та з техніки безпеки і консультації щодо 

оформлення усіх необхідних документів. 

2. Своєчасно прибути на базу практики. 

3. У повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики і вказівками її керівників. 

4. Вивчити і строго дотримуватися правил охорони праці та техніки 

безпеки і виробничої санітарії в хімічних лабораторіях, на хімічних 

підприємствах. 

5. Нести відповідальність за виконану роботу. 

6. Своєчасно подати необхідні звітні документи та захистити результати 

практики. 

 

4. ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

4.1. Короткий зміст практики 

1. Ознайомлення зі змістом і організацією проведення виробничої 

практики. 

2. Ознайомлення з напрямками наукових досліджень кафедри органічної і 

біологічної хімії хіміко-біологічного факультету. 

3. Практичне оволодіння науковими методиками, підготовки обладнання 

для виконання лабораторних та науково-дослідних робіт. 

4. Опрацювання матеріалів практики. Підготовка та оформлення звіту. 



5. Захист практики. 

4.2. Порядок проведення практики 

Кафедра органічної і біологічної хімії заздалегідь визначає бази практики, 

куди й розподіляє студентів, враховуючи тематику їхніх магістерських робіт. 

Наказом Ректора здійснюється скерування студентів на бази практики і 

призначення керівника практики від кафедри органічної і біологічної хімії для 

студентів групи.  

Студенти несуть особисто цілковиту відповідальність за неявку на 

практику. Студенти, які не з’явились на практику з поважних причин, проходять 

її в інші терміни, інакше – можуть бути відраховані з Університету за 

невиконання навчального плану. 

На місці практики студентів передусім знайомлять з регламентом роботи 

організації, правилами внутрішнього розпорядку та службового етикету. Вони в 

обов’язковому порядку проходять інструктажі з охорони праці, техніки безпеки і 

протипожежної безпеки (вступний на кафедрі хімії і на кожному робочому місці 

практики). 

Практиканти повинні строго дотримуватись регламенту роботи організації, 

не допускати порушень трудової дисципліни. 

Крім виконання безпосередніх завдань практики, студенти можуть 

залучатись до виконання окремих завдань підрозділу. 

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Індивідуальні завдання для практикантів мають конкретне формулювання 

відповідно до специфіки виробничої практики з хімії і її зацікавленості в 

проведенні досліджень та виконання робіт біологічного напряму. Зазвичай 

індивідуальні завдання відповідають тематиці магістерських робіт практикантів. 

Індивідуальне завдання можуть мати характер наукового дослідження. 

Якщо студенти проходять практику на базі кафедри органічної і біологічної 

хімії, то їхні індивідуальні завдання формуються за напрямами наукових 

досліджень кафедри. 



Під час виробничої практики студентам рекомендується виконання 

індивідуальних завдань: 

1. Аналіз оптимального технологічного режиму хімічних перетворень 

в апаратах з метою підвищення їх продуктивності; 

2. Опис всіх методів контролю сировини та продуктів, що 

виробляються на підприємстві; 

3. Збір і аналіз статистичних даних за техніко-економічними 

показниками роботи окремих стадій виробництва і цеху в цілому, з висновками 

та рекомендаціями. 
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7. ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Підведення підсумків практики здійснюється шляхом індивідуального 

захисту практики кожним студентом. Під час захисту студент розповідає комісії 

про проходження практики, формулює завдання практики і пояснює їхнє 

виконання; інтерпретує отримані результати, відстоює обрану ним методику 

виконання завдань. 

За результатами захисту виставляють диференційовану оцінку, яку заносять 

до заліково-екзаменаційної відомості і залікової книжки студента за підписом 

керівника практики від кафедри. 

Студента, який не здав звіту про практику або отримав на захисті 

незадовільну оцінку, направляють на практику повторно, він здійснює перездачу 

практики за встановленою процедурою або ж його відраховують з Університету. 

Студент, який вдруге отримав негативну оцінку з практики, відраховується 

з Університету. 

Підсумки проведення кожної практики обговорюються на засіданні 

кафедри органічної і біологічної хімії, а загальні підсумки практики 

підбиваються на засіданні Вченої ради хіміко-біологічного факультету. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 



64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 


