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ВСТУП 
Практика студентів організовується відповідно до "Поло-

ження про проведення практик студентів вищих навчальних за-

кладів України", затвердженим наказом Міністерства освіти 

України від 8 квітня 1993 року  № 93 зі змінами згідно з наказом 

Міністерства освіти України від 20.12.1994 р. №351, і "Положен-

ня про організацію навчального процесу у вищих навчальних за-

кладах", затвердженого наказом Міністерства освіти України 

від.02.06.93 р. №161, і є невід’ємною складовою частиною про-

цесу підготовки кваліфікованих фахівців. 

Програма практики студентів повинна сприяти забезпе-

ченню якісної теоретичної підготовки випускників, формуванню 

в них професійних практичних знань, умінь та навичок, необхід-

них для майбутньої праці, вивченню основ організаторської, ви-

робничої та управлінської діяльності. 

Основним навчально-методичним документом, що визна-

чає порядок проведення практики і регламентує навчальну дія-

льність студентів і діяльність викладача на практиці, є програма 

практики. Програма практики забезпечує єдиний комплексний 

підхід до організації практичної підготовки, системності, безпе-

рервності й наступності навчання студентів. Програма є осно-

вою, враховує особливості баз практики задачі й конкретні умо-

ви проходження практики. 

Програма практики для студентів напряму 123 

“Комп’ютерна інженерія” складена з урахуванням навчальних 

планів підготовки магістрів. 
 

Анотація 

Практика студентів є невід'ємною складовою частиною 

процесу підготовки фахівців у вищих навчальних закладах і про-

водиться на оснащених відповідним чином базах навчальних 

закладів, а також на сучасних підприємствах і організаціях різ-

них галузей господарства, освіти, охорони здоров'я, куль-

тури, торгівлі і державного управління. 

Згідно Положення про проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів України метою практики є оволодіння 
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студентами сучасними методами, формами організації та 

знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, фор-

мування у них, на базі одержаних у вищому навчальному за-

кладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття само-

стійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і 

виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлю-

вати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяль-

ності.  

Ключові слова: комп’ютерна інженерія, техніка безпеки, 

магістратура, пожежна безпека, комплексний звіт. 

 
Аbstract 

Students' practice is an integral part of the process of prep-

aration of specialists in higher education institutions and is carried 

out at appropriate facilities equipped with educational institutions, 

as well as in modern enterprises and organizations of various 

branches of economy, education, healthcare, culture, trade and 

public administration. 

According to the Regulations on the practice of students of higher 

educational institutions of Ukraine the purpose of practice is to 

master students with modern methods, forms of organization and 

tools in the field of their future profession, the formation of them, 

based on obtained in the higher educational institution of 

knowledge, professional skills and skills for making independent de-

cisions during specific work in real market and production condi-

tions, education needs to systematically renew their ment and crea-

tively apply them in practice. 

Key words: computer engineering, safety engineering, magis-

tracy, fire safety, complex report. 
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1. Опис навчальної дисципліни  

 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація, 

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна 
форма 

заочна 
форма 

Кількість 
кредитів  – 6 

Галузь знань 
12 Інформаційні 

технології 
Нормативна 

Модулів – 2 Спеціальність 
123 "Комп’ютерна 

інженерія" 

Рік підготовки 

Змістових 
модулів – 2 

2-й - 

Спеціалізація 
"Комп’ютерні 

системи 
та компоненти" 

Семестр 

Загальна кіль-
кість годин – 180 

3-й - 

Лекції 

Тижневих годин 
для денної фор-

ми навчання: 
аудиторних – -
самостійної ро-

боти –45 

Рівень вищої світи: 
2 магістерський 

- - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

180 - 

Індивідуальні завдання: 

- - 

Форма контролю: 

залік 

 
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 
самостійної та індивідуальної роботи  становить: 

для денної форми навчання –0/ 100% 
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2. Мета та завдання практики 

 
Мета переддипломної практики – комплексне вивчення 

об’єкта, що вибраний для дипломного проектування, функціона-
льних систем і мереж його автоматизацiї з оформленням 
вiдповiдних звiтових матерiалiв. 

Основою для цього є теоретична i практична пiдготовка, 
одержана студентом в університеті. 
 

 Завдання практики: 
- вивчення i критичний аналiз органiзацiйної структури 

пiдприємства, цеху, науково-дослiдного закладу, лабораторiї, 
проектного вiддiлу i т. iн., технiко-економiчних показникiв, ор-
ганiзацiї працi, систем оплати, матерiального i морального сти-
мулювання робiтникiв i спецiалiстiв; 

- вивчення i критичний аналiз технологiчних процесiв (ТП) i 
систем автотичного i автоматизованого управлiння ТП (САУТП i 
АСУТП), принципiв побудови, програмування i налагодження 
гнучких виробничих систем (ГВС), систем автоматизованого 
проектування (САПР), ТК i СПД, моделей i критеріїв управлiння, 
економії енерго ресурсiв; 

- набуття на робочому мiсцi навичок з проектування, мон-
тажу, налагодження i експлуатацiї систем i пристроїв автоматики 
i iнформацiйних систем, ЧПУ i РТК та комп’ютерних систем та 
мереж; 

- засвоєння i дотримання правил технiки безпеки i безпеч-
них методiв працi i пожежної безпеки; 

- участь у винахiдницкiй i рацiаналiзаторськiй дiяльностi на 
пiдприємствi, формування творчого пiдходу при вирiшеннi iнже-
нерних задач; 

- збiр матерiалiв для дипломного проектування i виконання 
індивідуальних завдань у вiдповiдностi до методичних вказiвок, 
що узгодженнi з керівником практики; 

- оформления звiту i захист його в університеті. 
- збiр, аналiз i систематизацiя технiчної документації, на-

явної на пiдприємствi щодо об’єкта проектування i змiсту 
роздiлiв дипломного проекту; 

- збiр i аналiз експериментальних даних щодо об’єкта з 
наступним порiвнянням їх з даними, одержаними з дослiдження 
теоретичної моделi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7

- виконання завдань, наданих адмiнiстрацiєю пiдприємства 
студенту з полiпшення технiко-економiчних показникiв об’єкта 
проектування; 

- оформлення перерахованих вище матерiалiв у виглядi, 
придатному для користування при виконаннi пояснювальної за-
писки i графiчної частини дипломного проекта i вiдповiдно до ре-
комендацiй керiвника практики (вiн же керiвник дипломного про-
екта). 

З урахуванням якостi i змiсту наданих матерiалiв комiсiя 
кафедри приймає залiк з практики i оцiнює її результат. 

 
У результатi практики студент повинен: 
 

- знати органiзацiйну i технологiчну структуру 
пiдприємства, служби контрольно-вимірювальних приладiв i ав-
томатики (КВП i А), схеми функціональних структур керування, а 
також функціональні і принциповi схеми автоматизацiї основних 
об’єктiв i технологiчних процесiв в т.ч. ГВС i РТК, систему керу-
вання пiдприємством, методи оптимiзації, критерiї керування, 
апаратуру автоматизації, передачі даних, засоби побудови лю-
дино-машинного інтерфейсу, контрольно-вимiрювальнi прилади, 
систему органiзацiї монтажних i ремонтно-налагоджувальних 
робiт, методи економiї енергоресурсiв, економiчнi показники 
пiдприємства, органiзацiю працi, системи оплати, матерiального i 
морального стимулювання, стан охорони працi i навколишнього 
середовища (вентиляцiї промбудов i споруд, освiтлення, рiвнiв 
шумiв i вiбрацiй, засобiв електробезпеки, захисних заземлень, 
пристроїв автоматичного вимикання i блокування i т. iн.), прави-
ла загальної i протипожежної технiки безпеки при проведеннi те-
хнологiчних процесiв i на робочому мiсцi, органiзацiю i методи 
дiй у надзвичайних ситуацiях на об’єктах, методи виховної робо-
ти в колективах; 

- умiти використовувати набутi в університету знання в 
практичнiй дiяльностi на пiдприємствi, закладi, лабораторiї, 
опрацьовувати науково-технiчну лiтературу i проектну докумен-
тацiю, органiзовувати i проводити роботи з монтажу, налагод-
женню i ремонту автоматичних систем, мереж, технiчних засобiв 
автоматики і передачі даних, унiфiкованих модулiв контролерів, 
САУ i ГВС, використовувати в iнженернiй дiяльностi можливостi, 
що надаються комп’ютерними мережами спецiалiзованого i за-
гального призначення; 
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- набути навички органiзацiї i проведення монтажно-
налагоджувальних робiт пристроїв автоматизованих систем і 
мереж, виконання експериментальних робiт, пошуку i 
опрацювання iнформацiї на задану тему, користування науково-
технiчною лiтературою, проектною технiчною i планово-
нормативною документацiєю. 
 

3.1. Тематичний план практики: 

№ 
з/п 

 

Розділи й теми практики 

Кількість 
годин 

Всього  Само-

стійна 

робота 

1 Інструктаж з техніки безпеки й протипожеж-

ної безпеки.  

2 2 

2 Вивчення напрямку роботи  підприємства, за-

стосування й експлуатація сучасних інформа-

ційних технологій в роботі підприємства. 

20 20 

3 Ознайомлення з номенклатурою і змістом 

нормативно-технічної документації на розробку, 

іспит і супровід програмних інтелектуальних сис-

тем обробки інформації й ухвалення рішення. 

40 40 

4 Робота з мережними операційними системами, 

системними утилітами, виконання функцій адмі-

ністратора локальної мережі, інсталяція програ-

мних продуктів. 

40 40 

5 Підбір літератури, систематизація матеріалів 

по темі і розділам випускної бакалаврської 

роботи. 

40 40 

6 Узагальнення матеріалів і оформлення залі-

кової документації по практиці. 

20 20 

7 Оформлення звіту по практиці та її захист. 18 18 

 Разом 180 180 

 

 

 

 

3.2. Зміст практики 
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Практика покликана сформувати у студента професійні 

вміння, навички прийняття самостійних рішень на конкретній 

ділянці роботи в реальних, виробничих умовах шляхом вико-

нання обов'язків, властивих їх майбутньої професійної й органі-

заційно-управлінської діяльності.  

Поставлені цілі реалізують шляхом самостійного вивчення 

виробництва й виконання кожним студентом в умовах підпри-

ємства необхідних програмою окремих виробничих й організа-

ційно-управлінських завдань. 

Зміст практики:  

• застосування й експлуатація сучасних інформаційних те-

хнологій в роботі підприємства;   

• ознайомлення з новими досягненнями в області мереж-

них технологій, програмного забезпечення  за допомогою ме-

режі Internet, робота в Internet;  

• робота з довідниковою літературою, збір і систематиза-

ція матеріалів для випускної бакалаврської роботи;   

• придбання практичних знань і навичок за фахом на кон-

кретних посадах, у винахідницькій й раціоналізаторській роботі;  

• оволодіння навичками організаційно-управлінської ро-

боти; 

• застосування системного аналізу до обраного об'єкта чи 

процесу комп'ютеризації, аналіз предметної області, кон-

цептуальне проектування програмно-апаратних засобів для вирі-

шення виробничих завдань; 

• ознайомлення з технологією розробки складних програмних 

систем, засвоєння принципу розподілу функцій виконавців у творчому 

колективі при розробці складного програмного забезпечення; 

• ознайомлення з номенклатурою і змістом нормативно-

технічної документації на розробку, іспит і супровід програмних інте-

лектуальних систем обробки інформації й ухвалення рішення; 

• придбання навичок інсталяції нових програмних продуктів, 

оптимізації розподілу ресурсів на окремій ЕОМ і конфігурування си-

стеми; 
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• розробка практичних пропозицій по вдосконаленню конфі-

гурації та налаштувань комп’ютерної системи на максимальну про-

дуктивність при достатньому рівні надійності; 

• придбання практичних навичок роботи з мережними опе-

раційними системами, системними утилітами, виконання функцій 

адміністратора локальної мережі; 

• аналіз і вдосконалення існуючих технічних і програмних 

засобів захисту інформації на підприємстві від несанкціонова-

ного доступу; 

• розробка та запровадження засобів підвищення надій-

ності обробки та збереження інформації. 

 

3.3. Структура звіту з переддипломної практики 

 

Розділ Кільк. 

стор. 

Титульний аркуш 1 

Завдання на практику 1 

Зміст 1 

Вступ 2 

1. Постановка завдань дослідження ефективно-

сті обробки інформації на підприємстві 

5 

2. Аналіз існуючого апаратно-програмного за-

безпечення роботи підприємства як складової 

інтегрованої ІС управління.  

5 

3. Розроблення концепції розвитку 

комп’ютерної системи підприємства з метою 

поширення інформаційних технологій виконан-

ня виробничих операцій та функцій. 

4 

4. Обгрунтування і вибір конфігурації 

комп’ютерної системи для забезпечення сучас-

ного рівня інформатизації виробництва. 

4 

5. Розрахунок продуктивності каналів обміну ін-

формацією між компонентами системи і вибір 

економічно обгрунтованої мережевої технології 

та обладнання. 

3 
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6. Розробка пропозицій щодо методів та засобів 

захисту інформації і системі. 

2 

7. Розробка конфігурації та параметрів електро-

живлення комп’ютерної системи підприємства. 

3 

Список літератури 2 

Додатки  

 

 

Другий аркуш має назву "Завдання на практику" і повинен 

містити перелік завдань, які повинні бути вирішені в ході прохо-

дження переддипломноїи. Цей аркуш повинен бути підписаний 

студентом, який має виконати ці завдання та викладачем-

керівником.  

Весь текст звіту з практики повинен бути оформлений згі-

дно вимог до оформлення документації і звітів у сфері науки та 

техніки. 

В рекомендованій літературі повинно бути вказано не 

тільки перелічені ДСТУ, які було використано при виконанні за-

вдань практики та оформлення бібліографічного опису, але й 

джерела, в яких розкриваються питання предметної області, яка 

аналізується. 

4.Критерії оцінювання 

 

Підсумкова оцінка виставляється комісією колегіально за 

наступними критеріями: 

Оцінка "відмінно" - студент при написанні звіту виконав 

основні завдання практики та індивідуальне завдання, зробив 

висновки з урахування причинно-наслідкових зв'язків перебігу 

явищ (процесів), при цьому при захисті показав вміння 

аналізувати, порівнювати, узагальнювати, абстрагувати і конкре-

тизувати, класифікувати і систематизувати матеріали та запро-

поновував ряд заходів щодо вдосконалення діяльності 

підприємства до розробки яких підійшов творчо. 

Оцінка "добре" - студент при написанні звіту виконав ос-

новні завдання практики та індивідуальне завдання, зробив 

висновки з урахування причинно-наслідкових зв'язків і ме-
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ханізмів (алгоритмів) перебігу явищ (процесів), при цьому при 

захисті достатньо проявив отримані вміння та навики щодо ро-

боти з документацією та інформацією щодо результатів роботи 

підприємства. 

Оцінка "задовільно" – студент при написанні звіту вико-

нав основні завдання практики та індивідуальне завдання, але 

зроблені висновки без урахування причинно-наслідкових зв'яз-

ків і механізмів (алгоритмів) перебігу явищ (процесів), при 

цьому при захисті не достатньо проявив отримані вміння та 

навики щодо роботи з документацією та інформацією щодо ре-

зультатів роботи підприємства. 

При одержанні незадовільної оцінки робиться 

відповідний запис тільки у заліковій відомості, а студент 

направляється для проходження практики повторно. 

За результатами захисту виставляють диференційовану 

оцінку, яку заносять до заліково-екзаменаційної відомості і 

залікової книжки студента за підписом керівника практики від 

кафедри економіки та організації виробництва.  

 

Розподіл балів за переддипломну практику 

 

Оцінювання 

практики 

керівником від 

підприємства  

Вичерпність і пра-

вильність вико-

нання завдань 

практики та якість 

оформлення звіту  

Захист студен-

том звіту прак-

тики  

Сума 

30  30 40 100 

 

• Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

60-100 зараховано 

35-59 
не зараховано з можливістю повторного скла-

дання 
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0-34 
не зараховано з обов’язковим повторним вив-

ченням дисципліни 

 

5. Методичне забезпечення 

• 1. Методичні вказівки для виконання лабораторних 

робіт з дисципліни "Програмування під платформу .NET" 

студентами напряму підготовки 6.050102 "Комп’ютерна 

інженерія". Частина І. / Ольшанський, П. В.  - Рівне: 

НУВГП. 2017. - 36 с. Електронний ресурс. Режим досту-

пу http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint /5986/ 

• 2. Методичні вказівки для виконання лабораторних 

робіт з дисципліни "Програмування під платформу .NET" 

студентами напряму підготовки 6.050102 "Комп’ютерна 

інженерія". Частина ІІ. / Ольшанський, П. В.  - Рівне: 

НУВГП. 2017. - 24 с. Електронний ресурс. Режим досту-

пу http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint /6059/ 

• 3. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт 

робіт з дисципліни "Програмування під платформу .NET" 

студентами напряму підготовки 6.050102 "Комп’ютерна 

інженерія". Частина І. / Ольшанський, П. В.  - Рівне: 

НУВГП. 2017. – 28 с. Електронний ресурс. Режим досту-

пу http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint /5987/ 

• 4. Методичні вказівки для виконання лабораторних 

робіт з дисципліни "Об’єктно-орієнтоване програмуван-

ня" студентами напряму підготовки 6.050102 

"Комп’ютерна інженерія". Частина І. / Ольшанський, П. 

В.  - Рівне: НУВГП. 2017. - 37 с. Електронний ресурс. Ре-

жим доступу http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint /5988/ 

•  

• 6. Рекомендована література 

• Базова 

• 1. Троелсен Э. Язык программирования C# 2010 и плат-

форма .NET 4.0; / пер. с англ. – М. : ООО "И.Д. Вильямс", 

2011 – 1392 с.  

• ГОСТ 19.701-90. Единая система программной докумен-

тации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. 
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Условные обозначения и правила выполнения. – М.: 

Изд-во стандартов, 1991. – 20 с. 

• ГОСТ 19.701-90. Единая система конструкторской доку-

ментации. Схемы алгоритмов, программ, данных и си-

стем. Условные обозначения и правила выполнения. – 

М.: Изд-во стандартов, 1991. – 20 с. 

• ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 

Структура і правила оформлення. –  К.: Держстандарт Укра-

їни, 1995. – 36 с. 

•  Положення про організацію навчального процесу у ви-

щих навчальних закладах. Наказ Міністерства освіти 

України № 161 від 2 червня 1993р. // Освіта України. Збі-

рник нормативних актів. – Харків: Світ – Пресс, 1999 р. – 

с. 168 – 188. 

•  Введення в дію нового стандарту з бібліографічного 

опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТ 

7.1.—84 [Электронный ресурс] – Режим доступа: \WWW/ 

URL: http:// www.dgasa.dn.ua/winublish /standarts/ 

dstu_gost_7.1_2006/dstu_gost_7.1_2006.htm 

17. ДСТУ 2.708-81 ЄСКД. Правила виконання електричних 

схем цифрової обчислювальної техніки. 

18. ДСТУ 2.105-95 ЄСКД. Загальні вимоги до текстових до-

кументів. 

• Допоміжна 

• 6.Нэш Т. C# 2010: ускоренный курс для профессионалов / 

Трей Нєш; пер. с англ. – М. : ООО "И.Д. Вильямс", 2010 – 

592 с.  

• 7. Фленов М. Е. Библия C#. / М. Е. Фленов. – Спб. : БХВ-

Петербург, 2011 – 560 с.  

• 8. Фридл Дж. Регулярные выражения ; пер. с англ. / Дж. 

Фридл. – Спб. : Питер, 2003 – 464 с.  

• 9.Б.Страуструп. Язык программирования C++, 3-е 

изд./Пер. с англ. – СПб.; М.: «Невский диалект» – «Изда-

тельство БИНОМ», 1999 г. – 991 с., ил. 

• 11.Элджер Дж. C++: библиотека программиста – СПб: 

ЗАО «Издательство «Питер», 1999. – 320 с.: ил. 
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• 13.Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Приемы 

объектно-ориентированного проектирования. Паттерны 

проектирования. – СПб: Питер, 2001. – 368 с.: ил. (Серия 

«Библиотека программиста») 

• 14.Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си: 

Пер. с англ. / Под ред. и с предисл. Вс.С.Штаркмана. – 2-

е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1992. 

– 272 с.: ил. 

• 7. Інформаційні ресурси 

• 1. Національна бібіліотека України імені В.І. Вернадсько-

го [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/ 

• 4. Цифрова бібліотека факультету електроніки НТТУ 

«КПІ» / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://fel.kpi.ua/ 

• 5. Електронний науковий архів НУ «Львівська політех-

ніка» / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://ena.lp.edu.ua  
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