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1. Вступ 

Практика студентів є складовою частиною процесу підготовки бакалаврів 

у закладах вищої освіти. Вона входить до навчальних планів та наскрізної 

практики студентів біологічного факультету, які навчаються на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія і 

спеціалізуються на кафедрі мікробіології. 

Виробничу (переддипломну) практику студентів денної форми навчання 

організовано згідно з “Положенням про проведення практики студентів у 

вищих навчальних закладах України”, затвердженим наказом Міністерства 

освіти України від 8 квітня 1993 року № 93 і зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 30.04.1993 р., № 35, і “Положенням про проведення практики 

студентів Львівського національного університету імені Івана Франка”, 

схваленим Вченою радою Університету 27.02.2013 р. 

 

2. Мета та завдання практики 

Мета: формування, закріплення та актуалізація в студентів вмінь та 

навиків мікробіологічних досліджень. 

Завдання: забезпечити засвоєння студентами методів мікробіологічних 

досліджень, формування навиків, необхідних для науково-дослідної роботи; 

сприяти якісному виконанню студентами бакалаврських робіт. 

У результаті проходження практики студенти повинні: 

знати: 
 правила техніки безпеки при роботі з мікроорганізмами, обладнанням, 

інструментами і хімічними речовинами; 

 методи планування експерименту, збору даних, аналізу результатів; 

 методики виконання мікробіологічних досліджень. 

Уміти: 

 планувати роботу й отримувати результати дослідження; 

 працювати з літературою, базами даних; 

 проводити дослідження відповідно до обраних методик, інструкцій; 

 користуватися сучасними методами оброблення результатів і їхнього 

оформлення; 

 аналізувати, узагальнювати результати; 

 оформлювати документацію. 

 

3. Організація проведення практики 
Керівник практики заздалегідь попереджає студентів про дату початку 

практики, а у перший день практики ознайомлює студентів з наказом ректора 

про проведення практики, термінами, метою та завданнями практики, 

правилами ведення необхідної документації (щоденник, протокол дослідів, 

звіт), інформує про тривалість робочого часу студентів на практиці та 

проводить інструктаж з техніки безпеки під час роботи в лабораторіях. 



  

Керівник самостійно, або спільно з науковими керівниками від кафедри 

формулює для кожного студента індивідуальні завдання на практику відповідно 

до профілю бази практики. 

Протягом практики керівник контролює дотримання студентом трудової 

дисципліни, ведення робочої документації, хід проведення експериментів, а 

також постійно слідкує за дотриманням правил техніки безпеки. 

За необхідністю керівник надає консультації та допомогу студентам з 

різних питань стосовно проходження практики. Після завершення практики 

керівник збирає звіти студентів, бере участь у їхніх захистах, а також складає 

письмовий звіт про проходження студентами виробничої (переддипломної) 

практики. 

Студент зобов’язаний перед початком практики отримати в керівника від 

закладу освіти щоденник практики та інструктаж з техніки безпеки, інформацію 

про проходження практики і вимоги до оформлення необхідних документів. 

Своєчасно прибути на базу практики, ознайомитися з нею, щоденно відвідувати 

її. Вивчити і строго дотримуватися правил техніки безпеки з роботи в 

лабораторіях мікробіологічного профілю, а також внутрішнього розпорядку, 

встановленого в установі. 

Студент повинен виконувати всі завдання, передбачені програмою і 

поставлені керівниками практики, а також розпорядження безпосереднього 

керівника практики від установи; брати активну участь у науково-виробничій 

та суспільно-корисній роботі колективу (наукові семінари, допомога базі 

практики тощо). 

Студент зобов’язаний до закінчення практики пройти її в повному обсязі, 

вчасно оформити і здати щоденник, звіт про практику та захистити його на 

засіданні кафедри. 

Керівник від бази практики зобов’язаний ознайомити студента з 

правилами техніки безпеки та внутрішнього розпорядку установи, за 

необхідності – з методами досліджень та правилами роботи з обладнанням. 

Протягом практики керівник контролює дотримання студентом трудової 

дисципліни та правил техніки безпеки, хід проведення експериментів, надає 

консультативну допомогу. 

 

4. Зміст практики 
Переддипломна практика передбачає виконання студентами 

експериментальних робіт, визначених завданням на бакалаврську роботу. 

Індивідуальними завданнями, які видають студентові керівники практики, може 

бути передбачено пошук та опрацювання даних літератури за темою роботи, 

освоєння методів досліджень. 

З метою досягнення мети студент повинен вчасно з’явитись на практику, 

скласти з керівником практики (від кафедри або установи) календарний план її 

проходження і дотримуватись його.  



  

У перший день практики керівник від кафедри ознайомлює студентів з 

наказом керівника вищого навчального закладу про проведення практики, 

термінами, метою та завданнями практики, правилами ведення необхідної 

документації, інформує про тривалість робочого часу студентів на практиці, 

проводить інструктаж з техніки безпеки й скеровує студента на практику. 

За місцем проходження практики у перші дні студент проходить 

інструктаж з техніки безпеки та охорони праці, а також знайомиться з 

правилами роботи в установі і базою практики. Водночас керівництво установи 

призначає відповідального зі штату співробітників лабораторії чи іншого 

підрозділу, під безпосереднім керівництвом якого практикант виконуватиме 

завдання практики. Студент спільно з ним формулює конкретні завдання і 

уточнює календарний план проходження практики. 

Матеріали, отримані студентом під час виконання завдань практики, 

надалі використовуються для виконання бакалаврської роботи, можуть 

використовуватися для підготовки доповіді чи статті.  

Адміністрація установи, де студент проходить практику, може залучати 

практикантів для надання допомоги базі практики, якщо це не заважає 

виконанню завдань практики. 

В останні дні проходження практики студент оформляє звіт, а також візує 

у керівника установи щоденник. 

 

4.1. Навчальні посібники 
1. Гудзь С.П., Гнатуш С.О., Білінська І.С. Мікробіологія. – Львів: Вид. центр 

ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 360 с. 

2. Гудзь С.П., Гнатуш С.О., Білінська І.С. Мікробіологія: практикум, тести. - 

Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 228 с. 

3. Гудзь С.П., Гнатуш С.О., Білінська І.С., Яворська Г.В.,Борсукевич Б.М.    

Практикум з мікробіології. - Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2014. – 436 с. 

4. Гусев М. В., Минеева Л.А. Микробиология. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. – 

464 с. 

5. Деркач М.П., Гумецький Р.Я., Чабан М.Є. Курс варіаційної статистики. – К.: 

Вища школа,1977. – 210 с. 

6. Определитель бактерий Берджи / под ред. Дж. Хоулта, Р. Крига, П. Снита и 

др. – М.: Мир, 1997. Т. 1–2. 

7. Пирог Т.П. Загальна мікробіологія: підручник. – К.: НУХТ, 2004. – 471 с. 

8. Сергійчук М. Г. Будова бактеріальної клітини та методи її дослідження. – К.: 

Фітосоціоцентр, 2001. – 232 с.  

9. Сергійчук М.Г., Позур В.К., Вінніков А.І. та ін. Мікробіологія: підручник. – 

К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. – 375 с. 

10. Яворська Г.В., Гудзь С.П., Гнатуш С.О. Промислова мікробіологія. – Львів: 

Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 253 с. 

11. Atlas R. M. Principles of microbiology. – Missouri: Mosby, 1995. – 888 p. 



  

4.2. Методичні рекомендації 

Перед виконанням експериментальних робіт студент повинен 

ознайомитися з теоретичними відомостями стосовно питань, які він планує 

досліджувати, та необхідними для цього методами. Після цього спільно з 

керівником студент планує досліди й самостійно їх виконує, але під наглядом і 

контролем керівника. Отримані результати студент аналізує з допомогою 

керівника практики. У кінці практики студент оформлює звіт і здає його на 

перевірку керівникам практики. 

У процесі проходження практики студент повинен постійно і своєчасно 

вносити необхідні записи в щоденник практики. 

 

5. Форми та методи контролю 
Під час проходження практики її керівники здійснюють поточний 

контроль виконання студентом завдань, перевіряють поточні записи студента 

та щотижня перевіряють щоденник практики. На базах практик можливий 

контроль часу початку та закінчення роботи. 

Підсумковий контроль здійснюють під час захисту звіту. Практику 

оцінюють диференційовано, при цьому враховують оцінювання роботи 

практиканта керівниками практики від установи і від кафедри, а також студент 

отримує оцінку за письмовий звіт. 

Повне виконання індивідуального плану роботи оцінюють у 50 балів; 

оформлення документації та захист звіту – у 50 балів. Загальна кількість балів – 

100. Враховують достовірність даних, наукову значимість, повноту і 

ґрунтовність викладу матеріалу, термінологічну коректність. 

 

Критерії оцінювання практики 
 

Виконання індивідуального плану роботи 

Студент повністю 

виконав план 

роботи й 

індивідуальні 

завдання 

Студент виконав 

більше половини 

плану роботи й 

індивідуальних 

завдань 

Студент виконав 

менше половини 

плану роботи й 

індивідуальних 

завдань 

Студент не 

виконав плану 

роботи й 

індивідуальних 

завдань 

Бали: 50-45 Бали: 44-31 Бали: 30-1 Бали: 0 

 

 

 

 

 

 

   



  

    

Оформлення документації та захист звіту 

Є оформлений 

щоденник 

практики. Звіт 

містить відомості 

про виконання 

студентом усіх 

розділів програми 

практики й 

індивідуальних 

завдань, висновки і 

пропозиції, список 

використаної 

літератури, 

оформлений 

відповідно до 

вимог. Доповідь 

повністю розкриває 

виконання усіх 

завдань практики і 

містить аналіз 

отриманих 

результатів. 

Студент вільно і 

коректно 

користується 

методичною і 

науковою 

термінологією 

Є оформлений 

щоденник 

практики. Звіт 

містить лише 

основні відомості 

про виконання 

студентом розділів 

програми 

практики й 

індивідуальних 

завдань, висновки 

і пропозиції, 

список 

використаної 

літератури, проте 

його оформлення 

має незначні 

недоліки. 

Доповідь 

розкриває 

виконання 

основних завдань 

практики і містить 

частковий аналіз 

отриманих 

результатів. 

Студент головно 

правильно 

використовує 

методичну і 

наукову 

термінологію. 

Невелика кількість 

помилок не 

перешкоджає 

розумінню змісту 

викладеного  

Є оформлений 

щоденник практики. 

Звіт має значні 

недоліки в 

оформленні. 

Доповідь частково 

розкриває 

виконання завдань 

практики і не 

містить аналізу 

отриманих 

результатів. 

Студент допускає 

значну кількість 

термінологічних 

помилок, що 

ускладнює 

розуміння змісту 

викладеного 

Документації 

немає 

 

Бали: 50-45 Бали: 44-31 Бали: 30-1 Бали: 0 

 

 

 



  

Шкала оцінювання: ЗВО, національна та ECTS 

 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка 

в балах 
За національною шкалою 

А 90–100 5 Відмінно 

В 81–89 
4 Добре 

С 71–80 

D 61–70 
3 

Задовільно 

 Е 51–60 

FX 21–50 
2 Незадовільно 

F 0–20 

 

 

6. Вимоги до звіту 
Студент пише звіт за планом кваліфікаційної (бакалаврської) роботи, 

тому він має ті ж розділи:  

1. Титульна сторінка. 

2. Вступ (вказують базу, термін проходження практики, мету і завдання, 

актуальність роботи). 

3. Матеріали і методи досліджень, в яких детально описано методики та 

матеріали, використані під час проведення досліджень. 

4. Результати, отримані під час практики (таблиці, схеми, рисунки, 

фотографії з коротким описом). 

5. Короткі висновки. 

6. Опрацьована під час практики література. 

У звіті не треба детально описувати базу практики, детально описувати 

загальновідомі методи і методики дослідження. У звіті має бути наскрізна 

нумерація сторінок. Аркуші звіту мають бути скріплені. Звіт підписує 

практикант і візують керівники практики. 

У щоденнику практики вказують дату скерування на практику, прибуття 

на базу практики і вибуття з неї, завірені печатками (у разі проходження 

практики на кафедрі ЛНУ не потрібно). У щоденнику має бути календарний 

план проходження практики, короткий зміст роботи, виконаної протягом 

кожного тижня практики, характеристика, написана керівником від лабораторії, 

завірена його підписом і печаткою установи (у разі проходження практики на 

кафедрі ЛНУ не потрібно завіряти) з оцінкою за практику. 

 

 



  

7. Підведення підсумків практики 

Захист звіту проходить у кінці практики в усній формі на засіданні 

кафедри з обов’язковою здачею письмового звіту і щоденника практики та за 

присутності усіх студентів-практикантів, керівника практики від ЗВО, а також 

інших членів кафедри. Студент коротко інформує про базу практики, мету і 

основні завдання. Основну увагу потрібно приділити результатам, отриманим 

під час проходження практики. 

Оцінку заносять у залікову книжку студента і екзаменаційну відомість. 

Студента, який не виконав програми практики і отримав незадовільний 

відгук на базі практики або незадовільну оцінку під час захисту звіту, 

скеровують на практику вдруге в період канікул або відраховують з 

Університету за невиконання навчального плану. 

Керівник практики інформує адміністрацію навчального закладу щодо 

фактичних термінів початку і закінчення практики, складу груп студентів, які 

пройшли практику, їх дисципліни, стану охорони праці і протипожежної 

безпеки на базі практики і з інших питань організації і проведення практики. 

 

 

 

Програму підготували: _________________        / С. О. Гнатуш / 

_________________        / А. А. Галушка / 

_________________        / О. М. Мороз / 


