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ВСТУП 

Науково-дослідна практика має на меті наступне: закріплення і 

поглиблення отриманих студентами в університеті теоретичних знань із 

загально-інженерних та спеціальних дисциплін; одержання навичок з 

обслуговування технологічного обладнання та організації проектування і 

виробництва устаткування і машин, їх основних агрегатів, вузлів і деталей; 

придбання практичних навичок і уміння працювати за спеціальністю в 

області організації і керування фармацевтичним і біотехнологічним 

виробництвом, а також виробництвом біотехнологічного спрямування у 

формуванні їх економічної діяльності; ознайомлення з особливостями 

організації охорони праці на підприємствах та утилізації їх відходів; 

ознайомлення з сертифікацією відповідного технологічного обладнання, 

навчитися проводити відкриті лекції на кафедрі і т. ін.     

Тривалість науково-дослідної практики – 4 тижні. 

Після науково-дослідної практики студент повинен володіти 

навичками роботи конструктора, керівника робочої зміни, наукового 

співробітника. 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Мета практики - закріплення теоретичних знань, отриманих при 

вивченні природничо-наукових дисциплін та дисциплін професійної та 

практичної підготовки і основ проведення наукових досліджень, 

ознайомлення з організацією і основами методології науково-дослідної 

роботи, надбання навичок роботи з апаратурою, вимірювальними схемами 

і приладами, що застосовуються у сучасних лабораторіях. 
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Задачі практики: всебічне ознайомлення із сучасними методами 

досліджень; вивчення літератури по одному з питань наукової тематики 

лабораторії і складання короткого літературного огляду; вивчення методів 

математичного планування й обробки експериментальних даних; вивчення 

методів моделювання; виконання експериментальних досліджень за 

завданням керівника, обробка й оформлення результатів дослідження; 

накопичення матеріалу для дипломного проекту (роботи). 

Керівництво практикою студентів здійснюється викладачами 

профілюючої кафедри та висококваліфікованими інженерами підприємств 

або організацій. Їх завдання полягає в розтлумаченні студентам мети і 

задач науково-дослідної практики та порядок її проходження, проведенні 

загального інструктажу з техніки безпеки та охорони праці, ознайомлення 

з програмами, щоденниками, вимогами до складання звітів і порядком їх 

захисту на кафедрі. Крім того, керівники практики складають календарні 

плани її проходження, розподіляють студентів по робочим місцям, 

видають індивідуальні завдання, вирішують питання забезпечення 

студентів житлом, контролюють і керують їх роботою під час практики. 

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ 

Науково-дослідна практика проводиться в галузевих НДІ, 

конструкторських бюро, інститутах НАН України та на кафедрі біотехніки 

та інженерії КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО. Для цього студенти  

зараховуються у відповідну групу і несуть у повному  об′ємі 

відповідальність за якість виконання роботи.  
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Орієнтовний календарний план проведення практики 

 Таблиця 1 

№ 
з/п Зміст Термін  

виконання 

1 
Прибуття студента на практику, оформлення і 
отримання перепусток, вирішення організаційних 
питань. 

1 день 

2 Проходження інструктажу з техніки безпеки та 
охорони праці; здача заліку. 1 день 

3 
Ознайомлення з місцем роботи, розміщення по 
робочих місцях, інструктаж на робочому місці та 
інструктаж по індивідуальному завданню. 

1 день 

4 Робота на службовому місці.  15 днів 

5 Робота в бібліотеці або патентному відділі 
організації.  2 дні 

6 Робота в державних бібліотеках.  2 дні 

7 
Виконання програми практики та індивідуального 
завдання (з щотижневою перевіркою), збір матеріалу 
для дипломної роботи магістра. 

На протязі всієї 
практики 

8 

Проведення екскурсій в інші структурні підрозділи 
НДІ, ознайомлення з основними напрямками 
науково-дослідних і проектно-конструкторських 
робіт.  

2 дні 

9 Оформлення щоденника, звіту та складання заліку з 
практики. 3 дні 

10 
Розрахунок у гуртожитку та повернення до 
відповідних органів службових перепусток (для 
практики студентів у інших, окрім Києва, містах).  

1 день 

                                                                       Всього: 28 днів (4 
тижні) 

 

Студенти щодня ведуть щоденники проходження практики і 

щотижня надають їх керівникам практики для контролю (Додаток 1).  

 

Обов'язки студентів на практиці: у повному обсязі виконати 

завдання Програми практики; дотримуватись правил внутрішнього 
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розпорядку бази практики; суворо дотримуватись правил техніки безпеки, 

охорони праці і санітарії; брати участь у раціоналізаторській роботі; нести 

відповідальність за роботу, що виконується; вести щоденник, де 

записувати необхідні відомості, виконувати ескізи і т. ін.; надати 

керівникам практики щоденник і Звіт для контролю, а також скласти залік 

з практики на кафедрі. 

 

ІІІ. ЗМІСТ  ПРАКТИКИ 

 

Після інструктажу і здачі техмінімуму по техніці безпеки і пожежній 

профілактиці на робочому місці, студент поступає у розпорядження 

керівника практики від дослідницької лабораторії або конструкторського 

відділу і приступає до виконання індивідуальної програми. За час 

проходження практики в лабораторіях, або інших підрозділах НДІ 

студенти знайомляться з організацією конкретних наукових досліджень і 

беруть безпосередню участь у їх проведенні. При цьому варто звернути 

увагу на наступні питання: 

з   спеціальної   частини: інформаційний огляд по темі досліджень; 

сучасний стан науково-технічної проблеми, якій присвячена робота; мета 

роботи, новизна й актуальність роботи; обґрунтування необхідності її 

проведення; методика теоретичних і експериментальних досліджень; 

напівнатурні стенди і техніка проведення експериментів; апаратура для 

наукових досліджень; застосування ЕОМ у теоретичних і 

експериментальних дослідженнях; оцінка точності і вірогідності 

результатів експериментів; порівняльний аналіз результатів експериментів 

з теорією, пояснення природи отриманих результатів; складання й 

узгодження технічних завдань і пропозиції для ДКР; ескізне, технічне і 

робоче проектування, художнє конструювання; патентування й 
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оформлення статей, тезисів, доповідей; визначення техніко-економічної  

ефективності наукових досліджень; складання Звіту з виконаної роботи. 

з організації, планування й економіки: ознайомитися зі структурою 

НДІ або конструкторського бюро, функціональними зв'язками між 

структурними підрозділами, системою керування; вивчити права й 

обов'язки завідувача лабораторією, конструкторського відділу, 

експериментального цеху заводу, його заступників, керівників груп і т. ін.; 

вивчити організацію свого робочого  місця; ознайомитися з методикою 

нормування праці і витрат основних матеріальних ресурсів; ознайомитися 

з організацією заробітної плати і матеріального стимулювання; 

ознайомитися з методикою розрахунку вартості науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських робіт; ознайомлення з методикою розрахунку 

економічного ефекту від впровадження розробок НДІ; зібрати вихідні дані 

для розрахунку собівартості виробів по темі дипломної роботи магістра 

(норми витрат сировини і матеріалів, їх ціни, нормативна трудомісткість, 

тарифні ставки, витрати енергії, нормативи непрямих витрат, рівень 

рентабельності і т. ін.). 

з   техніки   безпеки   й  охорони   праці: організація охорони праці 

в лабораторіях, експериментальному участку та у НДІ в цілому, 

інструктаж співробітників і перевірка знань з техніки безпеки; основні 

шкідливі чинники (шум, вібрації, газ, пил, тепловиділення), причини 

травматизму, отруєння і т. ін. і їх економічні наслідки; методи боротьби з 

пилом, газами, парами, надмірним теплом; організація вентиляції і методи 

визначення необхідної кількості повітря для провітрювання приміщень; 

види загально-обмінної і місцевої вентиляції, контроль за роботою 

вентиляційних установок; освітлення (природне і штучне) лабораторій, 

виробничих і допоміжних приміщень; нормування освітленості; 

електропостачання лабораторій, дослідного участку. Види застосовуваного 
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устаткування, системи автоматизації; захист від поразки людей 

електричним струмом; захист від нагромадження зарядів статичної 

електрики, захист від блискавок; загальні вимоги до конструкцій 

устаткування, пультів керування, посудин і апаратів, що працюють під 

тиском; запобіжні пристрої (клапани, мембрани), вимірювальні прилади, 

контроль їх налагодженості; аварійні вимикачі, огородження, блокування, 

теплоізоляція, захист від  перевантажень устаткування; захист від шуму, 

вібрацій, безпека при експлуатації систем автоматизації; умови безпеки 

при виготовленні й експлуатації лабораторного і дослідно-промислового 

устаткування; обов'язки обслуговуючого персоналу по безпечній 

експлуатації устаткування; протипожежні заходи, причини пожеж, 

методи їхнього попередження і засоби гасіння, пожежна сигналізація. 

 

IV. ІНДИВІДУАЛЬНІ   ЗАВДАННЯ 

 

За час практики студентом виконується кілька індивідуальних 

завдань з метою більш поглибленого вивчення окремих сторін роботи НДІ. 

Індивідуальні завдання видаються і фіксуються у щоденнику студента 

керівниками практики. 

Темами індивідуальних завдань з наукових досліджень можуть бути 

елементи НДР і ДКР, виконані студентами самостійно: огляд науково-

технічної літератури з окремих питань досліджень; патентний пошук; 

конкретне теоретичне або експериментальне дослідження; дослідно-

конструкторська розробка вузла, пристрою і т. ін., що містить оптимальне 

рішення питань технології або конструювання обладнання; визначення 

техніко-економічної ефективності і т. ін. 

Науково-дослідна практика полягає в проведенні лабораторних 

практичних занять, керівництві курсовими роботами та проектами 
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студентів за дисциплінами, що викладаються на кафедрі, у відповідності 

до навчального плану на здобуття ступеня магістр, та напрямку 

«Машинобудування». 

 

V. ЗНАННЯ, УМІННЯ І НАВИЧКИ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ 

СТУДЕНТАМИ ПІД ЧАС ПРАКТИКИ 

 

У  результаті  проходження  практики  студент повинен здобути  

практичні  

знання з: будови і принципів роботи установок, приладів і устаткування 

лабораторії, в т. ч. по заданій темі; наукового напрямку лабораторії, 

відділу, інституту; Державних стандартів, технічних умов на проведення 

досліджень і ДКР; ЄСКД, ЄСТД; організації керування лабораторією та 

обов'язків посадових осіб;  основних правил охорони праці і техніки 

безпеки.  

Уміння: аналізувати науково-технічну літературу, вести патентний 

пошук; проводити самостійні дослідження на установці з заданої теми і 

застосовувати їх в ДКР; аналізувати результати експерименту, 

застосовувати ЕОМ для обробки даних та моделювання; передбачати 

заходи щодо техніки безпеки і охорони праці.  

Одержати навички: інженера - дослідника, конструктора, керівника 

групи. 

VI. ТЕОРЕТИЧНІ  ЗАНЯТТЯ 

 

Теоретичні заняття проводяться у формі лекцій,  доповідей, 

семінарів, бесід і консультацій протягом усього періоду практики, але не 

більше 4 годин на тиждень. До них залучаються висококваліфіковані 

наукові співробітники НДІ або конструкторських бюро. Теоретичні 
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заняття присвячуються розгляду актуальних питань теорії і практики 

фізико-хімічних процесів і апаратів фармацевтичної (мікробіологічної) і 

суміжних з нею галузей промисловості, науково-технічному 

прогнозуванню, НОП, стратегії і тактиці наукових досліджень і т. ін. 

Тематика теоретичних занять  узгоджується з керівником практики 

студентів від Університету. 

 

VII. ЕКСКУРСІЇ 

 

На початку практики проводиться загальна екскурсія для 

ознайомлення з НДІ або конструкторським бюро. При цьому студенти 

знайомляться зі структурними підрозділами НДІ, їх задачами, 

функціональними зв'язками, з роботою КБ дослідного заводу. У другій 

половині практики рекомендується  провести екскурсії на інші Київські 

НДІ, підприємства, на яких впроваджуються або були впроваджені 

розробки НДІ.   

 

VIII. РЕКОМЕНДОВАНІ ВИМОГИ ДО ЗВІТУ 

 

Звіт з практики є документом, що характеризує оволодіння 

студентом Програмою практики, придбання знань, умінь та навичок. Він 

складається під час накопичення матеріалу, занотованого у щоденнику, і 

остаточно оформлюється за 4 дні до закінчення практики. 

Звіт повинен бути складений відповідно до вимог ЄСКД щодо 

оформлення і змісту, охоплювати всі питання змісту практики і включати 

наступні розділи: 

Зміст. 

Вступ. 
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1.Коротка характеристика НДІ.   

2. НДР та ДКР лабораторії (відділу).  

З. Індивідуальне завдання по практиці.  

4. Організаційно-економічна частина НДІ й ДКР.   

5. Техніка безпеки й охорона праці. 

Висновки. 

Перелік літератури.  

 

Форма титульного листа Звіту та рекомендації щодо оформлення 

Звіту наведені у Додатку 2, Додатку 3.  

Текстова частина Звіту оформлюється відповідно до ГОСТ 19600-74. 

Описи в окремих главах повинні бути стислими, але ясними, бажано 

супроводжувати їх цифровими даними, ескізами, схемами, графіками та 

кресленнями. Ілюстративний матеріал повинен мати наскрізну нумерацію 

по всіх розділах Звіту і мати підписи під рисунками. Усі запозичені 

матеріали повинні мати посилання в квадратних дужках на порядковий 

номер зі списку літератури. У додатках до Звіту наводять креслення, 

технологічні карти та ін. матеріали. 

 

ІХ.ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ.  

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  

 

Загальний контроль за проходженням студентами спеціальної 

практики здійснюється керівниками практики від підприємства та 

університету. Він полягає у перевірці щоденників і опитуванні студентів 

по вивченому матеріалу практики, а також надання  їм методичної 

допомоги у вивченні матеріалу. Така перевірка проводиться щотижнево. 
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Звіт повинен бути перевірений і підписаний керівниками практики 

від підприємства та університету ще під час практики, а наприкінці 

практики − представлений на профілюючу кафедру. Зі звітом одночасно 

надається оформлений щоденник.  

Диференційований залік по практиці виставляється на підставі 

результатів захисту Звіту в комісії попередньо на підприємстві та 

остаточно на профілюючій кафедрі. 

Для отримання диф. заліку використовується рейтингова оцінка  

підготовки студентів з науково-дослідної  практики.  

Для отримання оцінок (за ECTS та традиційних) використовується 

таблиця:  

RD=RС+RЕ ОЦІНКА ТРАДИЦІЙНА 
ОЦІНКА 

95≤RD<100                         A відмінно 
85≤RD<94                         B добре  75≤RD<84 C 
65≤RD<74 D задовільно 60≤RD<64 E 
40≤RD<59 Fx незадовільно 

RС<40 F не допущений 
 

У разі отримання кінцевої оцінки на основі отриманих балів після 

відповіді меншої за 60 балів, але більшої за 40 балів (40≤RZ<60), студент не 

отримує диф.залік, але допускається до другої та третьої перездачі 

диф.заліку. Студенти, які набрали  RZ <40 не отримують диф.залік і 

відправляються на повторний курс. 
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Х. РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА 

 

Студентам рекомендується використовувати наступну науково-

технічну літературу:      

1. Сидоров Ю.І., Влязло Р.Й., Новиков В.П. Процеси і апарати 

мікробіологічної промисловості. Технічні розрахунки. Приклади і задачі. 

Основи проектування виробництв. Навч. посібник у 3 ч. – ч.І. Ферментація 

– Львів, Видавництво Національного університету «Лівівська політехніка», 

2004 – 240 с. 

2. Сидоров Ю.І., Влязло Р.Й., Новиков В.П. Процеси і апарати 

мікробіологічної промисловості. Технічні розрахунки. Приклади і задачі. 

Основи проектування виробництв. Навч. посібник у 3 ч. – ч.ІІ. Оброблення  

культурних рідин – Львів, Видавництво Національного університету 

«Львівська політехніка», 2004 – 296 с. 

3. Сидоров Ю.І., Влязло Р.Й., Новиков В.П. Процеси і апарати 

мікробіологічної промисловості. Технічні розрахунки. Приклади і задачі. 

Основи проектування виробництв. Навч. посібник у 3 ч. – ч.ІІІ. Основи 

проектування виробництв – Львів,  Видавництво Національного 

університету «Львівська політехніка», 2004 – 252 с. 

4. В.И.Чуешов, М.Ю.Чернов, Л.М.Хохлов и др. Под ред.профессора 

В.И.Чуешова.Промышленная технология лекарств. Учебник в 2 томах. – 

Х.:МКТ – Книга; Издательство ИФАУ – 2002. 

5. Бекер М.Е., Лиепиньш Г.К., Райпулис Е.П. Биотехнология.–М.: 

Агропромиздат,1990.–333с.  

6. Вальтер Н.Л. Процессы и аппараты химико-фармацевтических 

производств. М., 1990. 

7. Соколов В.М., Яблокова М.А. Аппаратура микробиологической 

промышленности. – Л.: Машиностроение. Ленингр.отд-е. 1988 – 278 с. 
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8. Бортников И.И., Босенко А.М. Машины и аппараты микробиологи-

ческих производств.–Минск:Вышейш.шк.,1982.–288с. 

9. Гапонов К.П. Процессы и аппараты микробиологических 

производств.–М.:Лег. и пищ. пром-сть,1982.–240с.  

10. Виестур У.Э. Ферментационная аппаратура.–Рига:Зинанте,1980–

161с.  

11. Виестур У.Э., Кристапсонс М.Ж., Былинкина Е.С. 

Культивирование микроорганизмов. – М.: Пищевая промышленность, 1980 

– 231 с. 

12. Перт С.Дж. Основы культивирования микроорганизмов и клеток. 

– М.: Мир, 1978. – 331 с. 

13. Федосеев К.Г. Физические основы и аппаратура микробного 

синтеза биологически активных соединений. – М.: Медицина, 1977 – 304 с. 

14. Аиба Ш., Хемфри А., Миллис Н. Биохимическая технология и 

аппаратура. – М.: Мир, 1975 – 287 с. 

 

 

 

 

 

 
 

   Керівник практики  

   від НТУУ “КПІ”         __________________________________________ 

 
 

   Керівник практики  

   від підприємства          __________________________________________  
                                                                                       (підпис,  посада, прізвище) 
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Додаток 1 
Зразок щоденника проходження практики 
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Додаток 2 
Зразок заповнення титульного листа Звіту 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Національний технічний Університет України 

“Київський політехнічний інституті імені Ігоря Сікорського” 

 

ФАКУЛЬТЕТ  БІОТЕХНОЛОГІЇ  І БІОТЕХНІКИ  

КАФЕДРА БІОТЕХНІКИ ТА ІНЖЕНЕРІЇ 

                                                                   

З В І Т 

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ  ПРАКТИКИ 
 

 

Виконав  

студент VI курсу, групи ____ 

_________________________ 
        (прізвище, ім’я, по батькові)  

 

 

Керівник практики                  __________________________ 
         від університету                                            (прізвище, ім’я, по батькові)  
 

Керівник практики                   __________________________ 
         від підприємства                                          (прізвище, ім’я, по батькові)  

 

 

Київ 20__  
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Додаток 3 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ (МАГІСТР) 

Під час проходження практики студент складає звіт, який здається 

керівнику практики за 1-2 дні до її закінчення. Звіт повинен бути 

виконаний на листах формату А4, мати титульний аркуш з позначенням 

назви університету, кафедри, групи, прізвища студента, а також посади і 

прізвища керівника практики. На титульному аркуші повинен бути 

особистий підпис студента. Основні результати практики студенти 

викладають у звіті, який повинен мати наступні відомості : 

-   призначення та задачі практики; 

- коротку характеристику (історію розвитку) підприємства або 

науково-дослідного інституту, лабораторії, кафедри; 

- опис комп'ютерних інформаційних технологій, що 

використовуються; 

-  індивідуальне завдання; 

-  тема дипломного проектування; 

-  постановка задачі; 

-  короткий аналіз предметної області; 

-  огляд і аналіз методів рішення; 

-  обраний метод рішення, обґрунтування вибору; 

-  особливості реалізації задачі. 

-   Висновки. 

-  Список літератури та документації, яка була використана під час 

практики. 
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Звіт повинен обов’язково мати ілюстраційний матеріал: 

схеми,малюнки, графіки, таблиці. Загальний обсяг звіту повинен мати 30-

40 ст. друкованого тексту. 

З усіх чотирьох боків аркуша повинні бути залишені поля розміром      

20 мм, заповненість сторінки має становити 75% від її загального обсягу. 

Текст набирають на комп’ютері шрифтом гарнітурою Times New Roman, 

розміром 14 пунктів через півтора міжрядкових інтервалу. Заголовок 

розділу, підрозділу від попереднього тексту відокремлюють трьома 

інтервалами. Відступ від назви підрозділу (пункту, підпункту) до 

наступного тексту повинен складати півтора інтервалу. Назви розділів та 

підрозділів для зручності читання потрібно виділяти напівжирним 

шрифтом, а визначення понять у тексті та термінів – курсивом.  

Такі розділи, як ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВОК, ПЕРЕЛІК 

ПОСИЛАНЬ не нумеруються. Кожний розділ повинен починатися з нової 

сторінки. Додатки мають свою власну нумерацію, починаючи з А 

(наприклад, додаток А), нижче повинна розташуватися тематична назва 

додатка (великими літерами). Якщо додаток один, то він не має номера. 

Матеріали звіту підшиваються в порядку, вказаному вище, починаючи з 

титульного аркуша. Зміст звіту про практику повинен відповідати програмі 

практики. 
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