
ДОДАТОК 

ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ ПРАКТИКИ 

 

для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за 

спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія  

у 2019-2020 навчальному році 

 

 

Особливості організації та проведення переддипломної практики 

у дистанційному режимі 

 

1. Базою проведення практики у дистанційному режимі є кафедра хімії та 

хімічної технології високомолекулярних сполук. 

2. Керівник практики організує у просторі Office365 канал для 

забезпечення здобувачів вищої освіти методичними та довідковими матеріалами 

відповідно до теми практики, контролю виконання програми практики, 

проведення консультацій,  

3. Здобувач вищої освіти зобов’язаний чітко дотримуватися графіка 

консультацій у синхронному режимі, в повному обсязі виконати всі завдання, 

передбачені програмою практики, а також вказівки керівника та індивідуальне 

завдання. 

4. Зміст навчальної практики у дистанційному режимі включає наступне: 

 
№ 

з/п 

Назва теми Робота, яку виконують практиканти Кількість 

годин 

1 Принципи і особливості 

пошуку наукової та 

патентної інформації в 

Інтернет 

Набуття навичок роботи з 

серверами баз наукової та 

патентної інформації та 

формування адекватних запитів 

7 

2 Основні пошукові 

Інтернет-системи і 

базами наукової та 

патентної інформації, 

електронні бібліотеки  

Визначення серверів та URL-

посилань для пошуку в Інтернет 

наукової та патентної інформації 

за темою практики та 

індивідуальним завданням 

8 

3 Наукометричні бази 

даних, електронні 

бібліотеки  та робота з 

ними  

Пошук в Інтернет-базах WOS 

тощо, обробка і систематизація 

інформації. 
25 

4 Інтернет-сервіс Espacenet Пошук патентної інформації 20 

8 Оформлення звіту з 

практики та його захист 
Оформлення звіту та захист  30 

Усього 90 

 

5. Звіт з практики здобувач вищої освіти виконує відповідно до загальних 

вимог, наведених у Робочій програмі практики, та після перевірки у вигляді 



електронного документу та доопрацювання захищає його на кафедрі або у 

дистанційному синхронному режимі у просторі Office365 перед комісією з трьох 

науково-педагогічних працівників. 

6. У разі захисту звіту у дистанційному режимі Звіт з навчальної практики 

у роздрукованому та належно оформленому вигляді разом із щоденником 

практики здобувачі вищої освіти надають на кафедру протягом двох тижнів після 

зняття обмежень на відвідування закладу вищої освіти. 

 

Завідувач кафедри ХХТ    К. Є. Варлан 


