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1.  Вступ 

 

Робоча програма учбової бiомедичної практики складена згiдно 

«Загальної програми виробничої практики студентiв зi спецiальностi Фізична 

та біомедична електроніка», затвердженної __________________________  i є 

основним учбово-методичним документом, що визначає порядок органiзацiї 

та проведення практики. 

Бiомедична практика, згiдно з робочим учбовим планом зi 

спецiальностi _ Фізична та біомедична електроніка, проводиться у шостому 

семестрi протягом 3 тижнiв обсягом 108 години. Календарний план практики 

передбачає щоденну роботу студентiв з 6-ти годинним робочим днем. 

Базою бiомедичної практики служать, в основному, кафедра Фізичної і 

біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, а також 

вiддiли Інституту проблем кріобiології та кріомедицини НАН України. м. 

Харкова. 

При проходженнi практики студент повинен: 

- повнiстю виконати завдання, передбаченi програмою практики; 

- дотримуватись дiючим в установi правилам внутрiшнього розпорядку: 

- вивчати та точно виконувати правили охорони працi та технiки безпеки; 

- нести вiдповiдальнiсть за виконану роботу та iї результати нарiвнi зi 

штатними спiвробiтниками; 

- вести щоденник практики; 

-по закiнченнi практики скласти письмовий звiт про виконання завдання i 

публично його захистити. Письмовий звіт підписується (затверджується) 

керівником практики. 

Пiдсумки практики пiдводяться на заключнiй конференцiї у присутностi 

студентiв та викладачiв кафедри. За результатами практики студенти здають 

диференцiйований залiк. Пiдсумки практики обговорюються i 

затверджуються на засiданнi кафедри. 



Контроль за проведенням практики з метою виявлення та усунення 

недолiкiв та надання практичної допомоги студентам виконується керiвником 

практики, завiдуючим кафедрою , представниками ректорату та 

вiдповiдальними вiд установи, де проходила практика. 

2.Мета та завдання практики. 

Метою практкики є: формування у студентiв професiйних знань, вмiння 

та навичок роботи з сучасною апаратурою для біомедичних та бiофiзичних 

дослiджень, практичне освоєння бiомедичних методик експерименту, 

поглиблення теоретичних і практичних знань в галузі біології, медицини та 

електронної реєструючої апаратури. 

Завдання практики: розширення та закрiплення знань з загальних курсiв 

фiзики, вищої математики, загальної бiофiзики, радiотехники, бiофiзичної 

хiмiї; оволодiння навичками роботи з апаратурою бiомедичних дослiджень; 

освоєння методик проведення бiомедичних експериментiв, обробка 

результатiв спостережень; принципiв узагальнення отриманих даних та 

оформлення результатiв. 

3.  Змiст практики 

У процесi проходження практики студенти знайомляться з правилами 

техники безпеки та охорони працi, методами планування експерименту, з 

досягненнями науки i техники у галузi бiомедичних дослiджень. 

Студенти освоюють методики проведення бiомедичних експериментiв: 

роботу на приладах та устаткуваннi при бiомедичних дослiдженнях. 

Вивчають методи пiдбору та обробки отриманих експериментальних даних, 

застосування обчислювальної технiки для статистичного аналiзу даних, 

оформлення отриманих науково- дослiдних результатiв. 

При проходженнi практики студенти виконують iндивiдуальнi завдання 

для вирiшення конкретних експериментальних та теоретичних науково- 

дослiдних бiомедичних завдань у межах наукових напрямкiв баз практики. У 

вiдповiдностi з завданням студенти виконують науковi дослiдження i 



отриманi результати оформлюють у виглядi звiту, який затверджується 

керівником практики від наукової організації. Хiд виконання роботи 

регулярно вiдображається у щоденнику практики. Керівники практики 

контролюють забезпечення нормальних умов роботи і виконання студентами 

правил внутрішнього розпорядку, здійснюють консультаційну допомогу.  

4.  Результати практики. 

У результатi проходження практики студенти повиннi: 

знати - правила технiки безпеки i охорони працi у науково- дослiдних 

лабораторiях, основнi принципи планування i проведення експерименту, 

основнi методи бiофiзичних дослiджень, характеристики найпоширеннiшого 

обладнання, методи обробки результатiв i форми звiтностi; 

вмiти- методично правильно планувати та ставити експеримент, 

обробляти експериментальнi данi та робити логiчнi висновки з аналiзу 

результатiв, використовувати отриманi навички при вирiшеннi завдань, 

пов’язаних з професiйною дiяльнiстю; 

отримати навички- роботи на приладах та устаткуваннi для 

бiомедичних дослiджень, приготування бiологiчних зразкiв для дослiджень, 

використання статистичних методiв обробки результатiв, оформлення звiтiв 

про науково- дослiдну роботу. 

5.  Учбовi заняття та екскурсiї. 

У процесi виконання практики проводяться: 

органiзацiйнi збори, заняття з техники безпеки та охорони працi, 

планування та проведення експериментiв, органiзацiї дослiдної роботи, 

поясненню iндивiдуальних завдань, методам обробки експериментiв  та 

оформленню отриманих результатiв. 

Протягом практики проводяться екскурсiї по лабораторiях кафедри та 

наукових установ з метою ознайомлення з приладами та устаткуваням для 

бiофiзичних  і біомедичних дослiджень та науковими напрямками кафедри. 

Організація та проведення практики 



 
  
 Базами практики можуть бути кафедри, технікуми, факультети вищих 
навчальних закладів, випускні класи шкіл. Загальна тривалість практики 
визначається навчальним планом. Керівниками практики назначаються 
викладачі кафедр, факультету, які мають досвід викладання в ВНЗ не 
менше 5 років. 
Етапи організації практики: 
1. проходження медогляду; 
2. проходження інструктажу з техніки безпеки у вищих навчальних 
закладах; 

3. перед початком педпрактики студенти беруть участь у факультетській 
установчій конференції, на якій проводиться інструктаж по змісту 
проходження  практики; 

4. Студенти працюють згідно з програмою практики та затвердженим 
індивідуальним планом. 

Підсумковий контроль та звітна документація 
 
 По закінченні практики студенти здають звітну документацію груповим 
методистам. 
 Звітна документація: 
 • звід про підсумки практики;  
 • характеристика від викладача навчального закладу, де студент 
проходив практику. 
Таблиця-щоденник, яку заповнює студент під час практики. 
 
 Підсумки практики обговорюються на засіданні кафедри й підводяться 
на підсумкової конференції факультету. 
 Загальну оцінку за практику студент отримує з урахуванням 
оформлення документації, загальної дисципліни студента-практиканта під 
час п практики та характеристики з закладу, де студент проходив 
практику. 
 За підсумками практики студенту виставляється диференційний залік 
керівником практики від кафедри. 

 



 

Календарний графiк проходження практики 

 

№ 

п/п 

Робота Робочi днi К-ть 

год. 

1 Органiзацiйнi збори. Iнструктаж з 

техники безпеки. Мета i завдання 

практики; програма. 

1 6 

2 Екскурсiя по лабораторiям і відділам 

інституту. Видача та поясненя 

iндивiдуальних завдань. 

2-3 6 

3 Освоєння методики приготування 

зразкiв для дослiдженнь. 

4-5 12 

4 Вивчення апаратури та освоєння 

методики проведення експерименту.  

6-9 18 

5 Проведення наукових дослiджень по  

iндивiдуальному завданню за планом 

практики. 

10-16 36 

6 Обробка результатiв експерименту. 

Вивчення методiв статистичної 

обробки даних. 

17-19 12 

7 Оформлення результатiв та 

складення звiту по практицi. 

20-21 12 

8 Науковий семiнар по пiдсумкам 

практики. Захист звiту (захист 

практики). 

21 6 

 


