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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни “Науково-дослідна практика” складена відповідно до
освітньо-професійної програми підготовки
другий
спеціальності

(магістерський

(назва рівня вищої освіти)

091 Біологія

спеціалізації________________________________________________________
Наукова практика є обов’язковим компонентом програми підготовки магістрів.
Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення у разі
одержання необхідного обсягу практичних знань і умінь відповідно до стандартів освіти.
Виконання завдань науково-дослідної практики є складовою виконання студентом
магістерської роботи з метою систематизації, закріплення і розширення отриманих під час
навчання вмінь, навичок та компетентностей, які є необхідними для вирішення професійних
завдань.
1. Описнауково-дослідної практики
1.1. Мета науково-дослідної практики – набуття інтегральної компетентності, а саме здатності розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі біологічних наук і на межі
предметних галузей, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та
характеризується невизначеністю умов і вимог.
1.2.
Основні
компетентностей:

завдання

науково-дослідноїпрактики

-

набуття

загальних

ЗК01. Здатність працювати у міжнародному контексті.
ЗК02. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
ЗК03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК04. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК05. Здатність розробляти та керувати проектами.
ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК07. Здатність навчатися впродовж життя: засвоювати нову інформацію, набувати
нових умінь та навичок.
СК01. Здатність користуватися новітніми досягненнями біології, необхідними для
професійної, дослідницької та/або інноваційної діяльності.
СК02. Здатність формулювати задачі моделювання, створювати моделі об’єктів і
процесів на прикладі різних рівнів організації живого із використанням математичних
методів й інформаційних технологій.
СК03. Здатність користуватися сучасними інформаційними технологіями та
аналізувати інформацію в галузі біології і на межі предметних галузей.
СК04. Здатність аналізувати і узагальнювати результати досліджень різних рівнів
організації живого, біологічних явищ і процесів.
СК05. Здатність планувати і виконувати експериментальні роботи з використанням
сучасних методів та обладнання.
СК06. Здатність прогнозувати напрямки розвитку сучасної біології на основі загального
аналізу розвитку науки і технологій.
СК07. Здатність діагностувати стан біологічних систем за результатами дослідження
організмів різних рівнів організації
СК08. Здатність презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних
досліджень, готувати наукові публікації, брати участь у наукових конференціях та інших заходах.
СК09. Здатність застосовувати законодавство про авторське право для потреб
практичної діяльності.
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СК10. Здатність використовувати результати наукового пошуку в практичній діяльності.
СК11. Знання основних сучасних положень фундаментальних наук стосовно
походження, розвитку, будови і процесів життєдіяльності живих організмів, інтегральні
уявлення про організацію біологічних систем на різних рівнях, здатність їх застосовувати
для формування світоглядної позиції та інтерпретації власних досліджень.
СК12. Володіння фундаментальними біологічними концепціями (адаптації, онтогенезу,
еволюції, тощо), вміння використовувати їх для інтерпретації власних досліджень.
СК13. Вміння генерувати та експериментально перевіряти власні гіпотези щодо зв’язку
біологічної структури з функцією, механізмів біологічних процесів і явищ, причиннонаслідкових зв’язків в природі.
СК14. Навички аргументованого ведення дискусії та спілкування в галузі біологічних
наук і на межі предметних галузей.
СК15. Вміння розуміти інформацію з суміжних галузей знання та роз’яснювати
вузькопрофесійні питання фахівцям інших галузей.
СК16. Вміння популяризувати біологічні знання, надавати практичні консультації в
галузі біологічних наук, відстоювати науковий світогляд.
1.3. Характеристика науково-дослідної практики:
Кількість кредитів -6
Загальна кількість годин -180
Нормативний модуль
Семестр -3
Вид контролю - залік.
1.4. Заплановані результати наукової практики (рівень знань, умінь, навичок, яких
студенти мають досягти на кожному етапі практики):
ПР01. Володіти державною та іноземною мовами на рівні, достатньому для
спілкування з професійних питань та презентації результатів власних досліджень.
ПР02. Використовувати бібліотеки, інформаційні бази даних, інтернет ресурси для
пошуку необхідної інформації.
ПР03. Здійснювати злагоджену роботу на результат у колективі з урахуванням
суспільних, державних і виробничих інтересів.
ПР04. Розв’язувати складні задачі в галузі біології, генерувати та оцінювати ідеї.
ПР05. Аналізувати та оцінювати вплив досягнень біології на розвиток суспільства.
ПР06. Аналізувати біологічні явища та процеси на молекулярному, клітинному,
організменному, популяційно-видовому та біосферному рівнях з точки зору фундаментальних
загальнонаукових знань, а також за використання спеціальних сучасних методів досліджень.
ПР07. Описувати й аналізувати принципи структурно-функціональної організації,
механізмів регуляції та адаптації організмів до впливу різних чинників.
ПР08. Застосовувати під час проведення досліджень знання особливостей розвитку
сучасної біологічної науки, основні методологічні принципи наукового дослідження,
методологічний і методичний інструментарій проведення наукових досліджень за
спеціалізацією.
ПР09. Планувати наукові дослідження, обирати ефективні методи дослідження та їх
матеріальне забезпечення.
ПР10. Представляти результати наукової роботи письмово (у вигляді звіту, наукових
публікацій тощо) та усно (у формі доповідей та захисту звіту) з використанням сучасних
технологій, аргументувати свою позицію в науковій дискусії.
ПР11. Проводити статистичну обробку, аналіз та узагальнення отриманих
експериментальних даних із використанням програмних засобів та сучасних інформаційних
технологій.
ПР12. Використовувати інноваційні підходи для розв’язанняскладних задач біологіїза
невизначених умов і вимог.
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ПР13. Дотримуватися основних правил біологічної етики, біобезпеки, біозахисту,
оцінювати ризики застосування новітніх біологічних, біотехнологічних і медико-біологічних
методів та технологій, визначати потенційно небезпечні організми чи виробничі процеси, що
можуть створювати загрозу виникнення надзвичайних ситуацій.
ПР14. Дотримуватись норм академічної доброчесності під час навчання та провадження
наукової діяльності, знати основні правові норми щодо захисту інтелектуальної власності.
ПР15. Уміти самостійно планувати і виконувати інноваційне завдання та формулювати
висновки за його результатами.
ПР16. Критично осмислювати теорії, принципи, методи з різних галузей біології для
вирішення практичних задач і проблем.
ПР17. Демонструвати та використовувати знання про основні закономірності
формування, кількісної оцінки та стратегії збереження біологічного різноманіття, збільшення
продуктивності й стійкості агроценозів та природних екосистем.
ПР19. Моделювати об’єкти і процеси у живих організмах та їхніх компонентах із
використанням інформаційних технологій.
ПР20. Володіти методами лабораторних і польових досліджень біологічних об’єктів з
використанням відповідного обладнання; методами спостереження, опису, ідентифікації,
аналізу, класифікації та культивування біологічних об’єктів; методами математичної та
статистичної обробки результатів біологічного дослідження.
ПР21. Вміти надавати професійні консультації в галузі біології.
ПР22. Вміти популяризувати біологічні знання та відстоювати науковий світогляд.
ПР23. Розуміти основні засади функціонування міжнародної наукової спільноти:
принципи рецензування рукописів публікацій, вимірювання наукометричних індексів,
організації міжнародного співробітництва, подання конкурсних заявок на гранти та
принципи їх відбору
2. Зміст та організація проведення науково-дослідної практики
Загальні положення
Науково-дослідна практика студентів передбачає проведення досліджень за темою
магістерської роботи. Місцем проведення практики призначається відповідна установа, на
базі якої проводиться дослідження. Програма практики (перелік завдань які має виконати
магістрант) розробляються магістрантом разом з науковим керівником та затверджуються на
засіданні кафедри. Місцем практики можуть бути підприємства, науково-дослідні організації
та установи м. Харкова та Харківської області (або інших регіонів України). На підставі
наявності відповідних договорів між базами практики й Харківським національним
університетом імені В.Н. Каразіна видається наказ, в якому вказується відділ та керівник
практики від підприємства (організації, установи).
До початку практики студенти зобов'язані:
- одержати від керівника практики (як правило, наукового керівника магістерської
роботи) консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;
під час практики:
- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівки
наукового керівника;
- зібрати польовий матеріал згідно поставлених у дослідженні завдань та оформити
його належним чином;
- вчасно написати й захистити звіт про практику.
В обов'язки студента під час практики,крім того, входить:
- вивчення та дотримання правил техніки безпеки і внутрішнього розпорядку
підприємства (організації, установи);
- виконання плану завдань і доручень на конкретному робочому місці.
Студент отримує завдання до початку практики у керівника практики (наукового
керівника) від кафедри. Завдання складається з плану роботи та календарного графіку
виконання її окремих етапів, визначається форма звітності за кожним з них. Докладні записи
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студент робить в особистих журналах (лабораторний журнал/щоденник), що є додатками до
його основних матеріалів. Основним документом під час проходження практики є
лабораторний журнал/щоденник, що підтверджує виконання програми практики.
Виконання дослідження за одним із напрямів наукової роботи (відповідно до
отриманого індивідуального завдання та теми магістерської роботи).
Студент (за допомогою керівника) має сформулювати тему свого дослідження, окремі
етапи її виконання, коло завдань, які необхідно вирішити. Під час практики студентами
можуть бути виконані наступні види робіт:
- вивчення й/або анотування запропонованих керівником наукових джерел;
самостійний пошук у мережі Інтернет джерел за певною тематикою та складання
узагальнюючого списку;
- вдосконалення навичок використання методів і методик, самостійне проведення
запланованого дослідження або експерименту;
- опрацювання (узагальнення й аналіз) первинних даних експериментів, які отримані в
результаті власного дослідження або були надані керівником від навчального закладу або
наукового підрозділу бази практики;
По закінченні цього етапу результати дослідження доцільно оформити у вигляді звіту,
тез доповіді або розділу дипломної роботи (із дотриманням загальноприйнятих стандартів).
3. Вимоги до баз науково-дослідної практики
1. Наявність у структурі бази практики підрозділів, що відповідають напряму, за яким
навчаються студенти, яких направляють на практику.
2. База практики має змогу призначити для керівництва практикою кваліфікованого
фахівця.
3. База практики має змогу надати студентам на час практики робочі місця, які
відповідають вимогам охорони праці.
4. База практики надає доступ до бібліотеки, лабораторій, інших підрозділів та
інформації, що необхідні для виконання робочої програми практики.
5. База практики має змогу забезпечити залучення студентів до виконання поточної
науково-дослідної роботи.
6. База практики має змогу забезпечити студентам на час практики належні побутові
умови, які відповідають вимогам безпеки життєдіяльності.
4. Індивідуальні завдання з практики
Тематика, обсяг і термін виконання індивідуального завдання визначається або
керівником навчально-дослідної роботи студента, або керівником практики від навчального
закладу, або керівником практики від установи (підприємства). Дослідження проводяться
переважно за такими напрямами:
- молекулярно-біологічні;
- фізіолого-біохімічні;
- вивчення механізмів взаємовідносин рослина-мікроорганізм, екологія ґрунтових автоі гетеротрофних мікроорганізмів, ґрунтова мікробіологія, мікроценози різних типів ґрунтів,
екологічні аспекти функціонування мікроценозів у агросистемах;
- дослідження фізіолого-біохімічних аспектів регуляції темпів розвитку рослин за умов
invivo та invitro, дослідження проводить в області вивчення фізіолого-генетичних,фітохромних
та фітогормональних механізмів регуляції темпів розвитку рослин;
- фізіолого-біохімічні аспекти фотоперіодичного і яровизаційного контролю розвитку
рослин.
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5. Вимоги до звіту про науково-дослідної практику
Звіт про практику студент складає після закінчення терміну практики. Звіт повинен
віддзеркалювати особливості проходження студентом кожного з етапів практики згідно із
календарним графіком практики та додатковими вказівками керівників практики від кафедри
та установи (підприємства). Обов’язковим є висвітлення у звіті особистих досягнень
студента (скільки наукових джерел опрацював, з якими напрямками наукових досліджень
ознайомився, які методи опанував, який матеріал і в якому обсязі зібрав тощо). Разом із тим,
у звіті не повинно бути зайвої деталізації, його текст повинен бути викладено українською
мовою, заздалегідь ретельно відредагований та не містити орфографічних помилок.
До звіту студента додається висновок наукового керівника магістерської роботи про
відповідність виконаної студентом роботи поставленим завданням та достатність отриманих
даних для написання дипломної роботи.
6. Підведення підсумків науково-дослідноїпрактики
Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання індивідуального
плану практики на засіданні кафедри. До цього моменту студентам необхідно написати звіт,
оформити та привести у належний стан всі інші додаткові матеріали:
- журнали (щоденники, зошити, конспекти, бланки, журнали) із робочими записами або
роздруківки, якщо записи проводилися із використанням ПК чи інших електронних носіїв;
- фотоматеріали, схеми, узагальнюючі таблиці, списки опрацьованих наукових джерел тощо.
Додаткові матеріали є підтвердженням виконання студентами тих чи інших завдань
практики, тому бажано супроводжувати звіт їх демонстрацією. Інформація про наявні
додаткові матеріали також може бути надана у формі презентації.
Студенту, що не виконав вимог практики й отримав негативний відгук про роботу,
проходження практики не зараховується й він направляється на повторну практику.
7. Критерії оцінювання результатів науково-дослідноїпрактики враховують
1. Обсяг виконаної студентом роботи, своєчасність проходження всіх етапів практики,
ретельність виконання завдань практики.
2. Наявність робочих щоденників, журналів й додаткових особистих матеріалів.
3. Вміння стисло, чітко та грамотно розказати про отриманий досвід й основні
результати роботи, дати ґрунтовну відповідь на запитання.
8. Методи контролю та схема нарахування балів
Поточний контроль ставить за мету виявлення й усунення недоліків і надання
допомоги студентам по виконанню програми практики. Його здійснюють науковий керівник
практики від університету та установи, а також завідувач кафедри. Не рідше як раз на
тиждень студент надає робочі матеріали на перевірку керівникові практики, який (за
потреби) робить зауваження, уточнює план роботи або дає додаткові завдання.
Підсумковий контроль – залік, який студент отримує за результатами звіту з
урахуванням відгуків керівників практики від виробництва та кафедри та наукового
керівника від кафедри.
Сумарна оцінка за практику виставляється за такою системою:
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ
Сума балів за всі види діяльності
протягом практики
90–100
70–89
50–69
1–49

Оцінка
для дворівневої шкали оцінювання
зараховано
не зараховано
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9. Рекомендована література
Методична та нормативна література
1. Положення про виконання та захист магістерської роботи на біологічному факультету
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
2. Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному
університеті імені В.Н. Каразіна (наказ ректора №0202-1/104 від 15.03.2021).
Основна література
1. Віннікова О.І., Самойлов А.М., Попова Ю.В. Виділення та ідентифікація бактерій:
методичні рекомендації для студентів біологічного факультету спеціалізації
"Мікробіологія та вірусологія". - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. - 60 с.
2. Красільнікова Л.О. Анатомія рослин. Рослинна клітина, тканини, вегетативні органи:
підручник /Л.О. Красільнікова, О.О. Авксентьєва, Ю.О. Садовніченко. – Х.: ХНУ імені
В.Н. Каразіна, 2013. – 260 с.
3. Фізіологія та біохімія рослин - малий практикум: навчально-методичний посібник / О. О.
Авксентьєва, В. В. Жмурко, А. С. Щоголєв, Ю. Ю. Юхно. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна,
2013. – 152 с.
4. Тимошенко В.Ф., Жмурко В.В. Методи аналізу вуглеводів: методичний посібник для
студентів біологічного факультету / В.Ф. Тимошенко, В.В. Жмурко. – Харків: ХНУ імені
В.Н. Каразіна, 2000. – 32 с.
5. Manualofenvironmentalmicrobiology / editorinchief, Christon J. Hurst ; editors, Ronald L.
Crawford … [etal.].—3rd ed. - ASM Press, 2007 – 1317 p.
Допоміжна література
1. Тимошенко В.Ф. Жмурко В.В. Геннаяинженериярастений: учебноепособие / В.Ф.
Тимошенко, В.В. Жмурко. – Харьков: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2012. – 120 с.
2. Віннікова О.І. Посібник з мікробіології. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. - 84 с.
Інша додаткова література рекомендується керівником практики у відповідності до
тематики курсової або дипломної роботи студента.
11. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції,
інше методичне забезпечення
1. https://youtu.be/0oXjvRa3KXQ - GrowingtreesfromtissueculturesatNorthAmericanPlants
2. https://www.jove.com/video/54717/analysis-protein-import-into-chloroplasts-isolated-fromstressed - AnalysisofProteinImportintoChloroplastsIsolatedfromStressedPlants
3. https://www.thermofisher.com/ua/en/home/life-science/dna-rna-purification-analysis/dnaextraction/microbiome-dna-extraction.htm - Video: Howtopurifymicrobialandhost DNA
fromstoolsamples

