
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ 

ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА 

ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИК  

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ  

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 123 – «КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2020 



  

Програма та методичні вказівки щодо проходження проектно-

технологічної та переддипломної практик для студентів денної форми навчання 

зі спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія»  

 

 

 

 

Укладач  к. т. н.,  доц.  О. Г. Славко 

 

Рецензент  к. т. н., доц. В. М. Сидоренко  

 

Кафедра комп’ютерних та інформаційних систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

Протокол №____ від__________ 

Голова методичної ради______________ професор  В. В. Костін 



ЗМІСТ 

 

Вступ....................................................................................................................... 4 

1 Загальні положення............................................................................................ 5 

2 Види і зміст практики......................................................................................... 5 

3 Методична характеристика практик................................................................. 6 

4 Календарний план проходження практики...................................................... 10 

5 Тематичний план проходження практики........................................................ 11 

6 Бази проходження практики.............................................................................. 11 

7 Організація та керівництво практикою............................................................. 12 

8 Орієнтовні індивідуальні завдання до практики............................................. 18 

9 Підведення підсумків практики......................................................................... 19 

10 Практична підготовка студентів кафедри КІС............................................... 20 

11 Розподіл функцій під час організації практики............................................. 21 

12 Загальні правила оформлення звіту з проходження практики.................... 24 

13 Порядок захисту звіту з практики.................................................................. 26 

14 Критерії оцінювання результатів проходження практики............................ 28 

Список літератури...................................................... ........................................... 30 

Додаток А Зразок титульної сторінки звіту з практики..................................... 31 

Додаток Б Щоденник практики............................................................................ 32 

 



4 

 

ВСТУП 

 

Практики студентів університету є невід’ємною складовою освітньо-

професійної підготовки бакалаврів, її основне призначення – це підготовка 

студентів до майбутньої самостійної трудової діяльності. Проведення практик 

спрямовано на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час 

навчання в університеті, набуття та вдосконалення практичних навичок і вмінь 

за спеціальністю 123 – «Комп’ютерна інженерія». Види, обсяг і зміст практик 

визначається освітньо-професійною програмою підготовки, що відображається 

у навчальних планах і графіках навчального процесу. Програму складено 

відповідно до «Положення про проведення практики студентів Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського» [1].  

Програма з практик призначена допомогти студенту та базовому 

підприємству забезпечити високу якість організаційних і методичних підходів 

її проходження, а також розв’язання поставлених завдань. Вона визначає 

загальноосвітню та фахову зрілість студента, уміння діалектично мислити, 

творчо застосовувати набуті знання для розв’язання тих чи інших практичних 

завдань у сфері комп’ютерної інженерії. Навчальним планом підготовки 

бакалаврів передбачено проведення проектно-технологічної практики на 

третьому курсі навчання та переддипломної практики на четвертому курсі 

навчання.  

 Проектно-технологічна та переддипломна практики студентів 

відбуваються на базі комп’ютерних фірм і підприємств, що є базами практики 

спеціальності або у науково-дослідній лабораторії кафедри та університету. 

Практики проводяться після закінчення (або під час) шостого та восьмого 

семестрів під керівництвом викладачів кафедри, відповідальних за практики, і 

керівника практики, призначеного від підприємства або фірми.  
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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Практика студентів закладів вищої освіти є невід’ємною складовою 

освітньо-професійної програми підготовки і спрямована на закріплення 

теоретичних знань, отриманих студентами під час навчання, набуття й 

удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю. 

Метою проектно-технологічної та переддипломної практик є 

ознайомлення студентів зі специфікою майбутньої професійної діяльності, 

отримання первинних професійних умінь і навичок, які використовують у 

процесі виконання випускних кваліфікаційних робіт. 

Види та обсяги практик визначаються освітньо-професійною програмою 

підготовки бакалаврів, що відображається відповідно в навчальних планах і 

графіках навчального процесу. 

Зміст практики визначається її програмою. Заклади вищої освіти усіх 

форм підпорядкування самостійно розробляють і затверджують документи, що 

регламентують організацію практичного навчання студентів з урахуванням 

специфіки їх підготовки. Місцем проведення практики можуть бути сучасні 

промислові лабораторії кафедри, підприємства (організації, установи). 

 

2 ВИДИ І ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів передбачає такі 

види практик [1]:  

– проектно-технологічна;  

– переддипломна. 

Метою проектно-технологічної практики є ознайомлення студентів зі 

специфікою майбутньої спеціальності, отримання первинних професійних 

умінь і навичок із загально-професійних і спеціальних дисциплін, опанування 

робітничої професії з масових спеціальностей відповідної галузі, закріплення та 

поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами під час вивчення 
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певного циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок зі спеціальності. 

Переддипломна практика студентів проводиться з метою узагальнення та 

вдосконалення здобутих ними знань, практичних умінь і навичок, оволодіння 

професійним досвідом і підготовки їх до самостійної трудової діяльності, а 

також збору матеріалів для дипломного проектування бакалаврів. 

 Зміст і послідовність проведення практик визначається наскрізною 

програмою, яка розробляється випусковою кафедрою згідно з навчальним 

планом.  

 У програмі визначаються конкретні рекомендації щодо видів і форм 

контролю рівня знань, умінь, навичок, яких студенти набули на кожному 

робочому місці. Ці вимоги об’єднуються в наскрізній програмі – основному 

навчально-методичному документі практики.  

 Зміст наскрізної програми має відповідати нормативно-правовим 

документам України щодо практики студентів, освітньо-науковому ступеню, 

навчальному плану спеціальності. На підставі цієї програми розробляються 

робочі програми або методичні вказівки щодо відповідних видів практики. 

Робоча програма затверджується завідувачем кафедри. Наскрізна програма 

практики затверджується керівництвом вищого навчального закладу – ректором 

або проректором з навчальної роботи. 

 Кафедра може розробляти, окрім наскрізних і робочих програм практики, 

інші методичні документи, які сприятимуть досягненню високої якості 

проведення практики студентів. Перелік усіх видів практики для цієї 

спеціальності, форми і тривалість їх проведення визначаються Державним 

стандартом і робочим навчальним планом. 

 

3 МЕТОДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК 

 

Проектно-технологічна практика – це заключний етап навчання студентів 

на третьому курсі, основними завданнями якого є:  
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 – систематизація, закріплення та розширення теоретичних і практичних 

навичок, набутих студентами у процесі вивчення теоретичного матеріалу під 

час виконання лабораторних і практичних робіт з навчальних дисциплін 

«Програмування», «Алгоритми і методи обчислень», «Обчислювальна техніка», 

«Логічне програмування», «Комп’ютерна електроніка та схемотехніка», 

«Комп’ютерна логіка», «Архітектура комп’ютерів», «Системне 

програмування», «Системне програмне забезпечення», «Організація баз даних», 

«Комп’ютерні системи», «Паралельні та розподілені обчислення», «Прикладне 

програмування», «Програмування гіпертекстових програмних додатків», 

«Комп’ютерна графіка», «Теорія інформації та кодування», «Основи сигналів 

та зображень», уміння застосовувати ці знання та навички для розв’язання 

конкретних задач;  

 – закріплення знань про призначення й особливості роботи основних 

апаратних компонентів комп’ютера, практичну роботу з дисками, даними, 

файлами;  

 – участь у створенні інформаційної бази кафедри, у побудові графічних 

об’єктів з використанням спеціалізованих програмних засобів і т. д. 

 Переддипломна практика – це заключні етапи навчання студентів-

бакалаврів у закладі вищої освіти.  

 Завдання цієї практики полягають у такому:  

 – систематизація, закріплення та розширення теоретичних і практичних 

навичок, набутих студентами у процесі вивчення теоретичного матеріалу під 

час виконання лабораторних і практичних робіт, курсових робіт, застосувати ці 

знання для розв’язання конкретних задач у галузі комп’ютерної інженерії;  

 – сформувати розгорнуте технічне завдання до випускної роботи 

бакалавра за отриманими на практиці вихідними даними. 

Окрім цього, до завдань проектно-технологічної та переддипломної 

практик відноситься ознайомлення зі структурою комп’ютерної фірми, 

підприємства, науково-дослідного інституту, лабораторіями кафедри, роботою 

обчислювального центру, ознайомлення з функціями, які виконує підрозділ, що 
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експлуатує програмне забезпечення, засоби обчислювальної техніки; 

ознайомлення з формами організації роботи.  

Студент повинен навчитися використовувати переваги комп’ютерних 

технологій у провідних галузях; набути навичок використання офісної техніки, 

набути навичок розробки програмного забезпечення, проектування баз даних, 

проектування й адміністрування комп’ютерних мереж, набути навичок 

сучасних засобів комунікації, набути практичних навичок використання 

засвоєних навчальних дисциплін. 

Проектно-технологічна та переддипломна практики забезпечують 

формування компетенцій і досягнення програмних результатів навчання (ПРН). 

N1. Знати і розуміти наукові положення, що покладено в основу 

функціонування комп’ютерних засобів, систем та мереж. 

N2. Мати навички проведення експериментів, збирання даних та 

моделювання в комп’ютерних системах. 

N3. Знати новітні технології в галузі комп’ютерної інженері. 

N6. Знати особливості побудови системного програмного забезпечення, а 

також загальних принципів організації та функціонування операційних систем. 

N7. Знати принципи програмування, засоби сучасних мов програмування, 

основних структур даних. 

N8. Знати загально-методологічні принципи побудови та розробки 

сучасних комп’ютерних систем з різною організацією для забезпечення 

високопродуктивної обробки інформації. 

N9. Знати принципи, методи та засоби проектування, побудови та 

обслуговування сучасних комп’ютерних мереж різного виду та призначення. 

N11. Знати сучасні теорій організації баз даних, методів і технологій їх 

розробки і використання. 

N12. Уміти застосовувати знання для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних задач спеціальності, використовуючи методи, що є 

найбільш продуктивними для досягнення поставлених цілей. 

N13. Уміти розв’язувати задачі аналізу та синтезу засобів, характерних 
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для спеціальності. 

N15. Уміти застосовувати знання технічних характеристик, 

конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації програмно-

технічних засобів комп’ютерних систем та мереж для вирішення технічних 

задач спеціальності. 

N16. Уміти розробляти програмне забезпечення для вбудованих і 

розподілених застосувань, мобільних і гібридних систем, розраховувати, 

експлуатувати типове для спеціальності обладнання. 

N17. Уміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для 

розв’язання задач комп’ютерної інженерії. 

N18. Уміти ефективно працювати як індивідуально так і у складі 

команди. 

N19. Уміти ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу 

комп’ютерних систем та їх компонентів. 

N24. Володіти основами програмування. Визначати для розв’язання 

задачі технологію програмування, мову, систему програмування, 

інструментальне середовище. Виконувати розробку коду програми. 

N30. Використовувати інформаційні технології для ефективного 

спілкування на професійному та соціальному рівнях. 

N31. Здатність адаптуватися до нових ситуацій, обґрунтовувати, 

приймати та реалізовувати в межах компетенції рішення. 

N33. Якісно виконувати роботу та досягати поставленої мети з 

дотриманням вимог професійної етики. 

 За результатами проектно-технологічної та переддипломної практик 

студент повинен навчитися: 

 аналізувати предметну область; 

 з’ясовувати особливості процесів, що підлягають автоматизації, 

комп’ютеризації та для яких використовується відповідне програмне 

забезпечення; 

 працювати з вхідною інформацією та уміти обробляти  вихідні 
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параметри комп’ютеризованого процесу; 

 використовувати методи обробки даних; 

 використовувати засоби програмної інженерії, проектування 

програмного забезпечення, управління базами даних, адміністрування 

комп’ютерних систем і мереж; 

оволодіти: 

 сучасними методами ефективного доступу до інформації, її збору, 

систематизації та збереження за допомогою програмних технічних засобів, 

локальних і глобальних комп’ютерних мереж; 

 методами аналізу потреби користувачів; 

 умінням планувати роботи та оцінювати затрати праці й час, що 

потрібний для її виконання; 

 прийомами збору та систематизації даних про об’єкт автоматизації та 

види його діяльності; 

 навичками експлуатації інформаційних технологій, програмного 

забезпечення комп’ютеризованих систем, автоматизованих робочих місць; 

 навичками проектування програмного забезпечення, управління базами 

даних, адміністрування комп’ютерних систем і мереж. 

 

4 КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

№ 

пор. 

Денна форма навчання 

Курс Семестр Вид практики Спеціальність 
Тривалість 

практики (дні) 

1 3 6 
Проектно-

технологічна 
123 – Комп’ютерна 

інженерія 

14 

2 4 8 Переддипломна 14 
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5 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

№ 

пор. 
Види виконуваних робіт 

Кількість 

календарних днів 

1 Інструктивна нарада й отримання документації для 

проходження практики 

1 день 

2 Ознайомлення з місцем проходження практики 1 день 

3 Проходження інструктажу із правил техніки безпеки 

й охорони праці на підприємстві (або на кафедрі), 

ознайомлення з правилами внутрішнього трудового 

розпорядку 

1 день 

4 Виконання програмних завдань фахової практичної 

підготовки, написання відповідних розділів звіту із 

практики (залежно від виду практики) 

4–6 днів 

5 Збирання фактичного матеріалу (залежно від виду 

практики) 

6–14 днів 

6 Виконання індивідуального завдання, написання 

відповідного розділу звіту із практики (залежно від 

виду практики) 

12–14 днів 

7 Підготовка звіту із практики 2 дні 

8 Оформлення документів з практики на підприємстві 

(титульна сторінка звіту, щоденник тощо) 

1 день 

9 Захист звіту із практики 1 день 

 

6 БАЗИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

 Практики студентів вищих навчальних закладів проводяться на базах 

(навчальні лабораторії кафедри, підприємства міста та регіону) практики, що 

забезпечують виконання програми для відповідного освітньо-наукового 
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ступеня. Для підготовки фахівців за цільовими договорами з підприємствами 

(організаціями, установами) бази практики передбачаються у цих договорах. За 

наявності в закладах вищої освіти державних, регіональних замовлень на 

підготовку фахівців перелік баз практики надають цим закладам органи, які 

формували ці замовлення. Студенти можуть самостійно, за погодженням із 

завідувачем кафедри, підбирати для себе базу практики і пропонувати її для 

використання [1]. 

 

7 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ 

 

 Відповідальність за організацію та проведення практики покладається на 

ректора університету. Загальну організацію практики і контроль за її 

проведенням здійснює проректор з навчальної роботи. Загальне навчально-

методичне керівництво практикою здійснює відділ практики і 

працевлаштування. 

 Організаційними заходами, що забезпечують підготовку та порядок 

проведення практики, є [1]:  

  розробка «Положення про порядок проведення практики студентів 

КрНУ»;  

 – розробка програм практики студентів, підготовка яких здійснюється за 

спеціальністю 123 – «Комп’ютерна інженерія»; 

 – визначення місця проходження практики і розподіл студентів за місцем 

практики;  

– укладання договорів про проведення практики між університетом і 

підприємством, організацією, установою; 

– призначення керівників практики; 

– складання тематики індивідуальних завдань до практики, до того чи 

іншого виду практики; 

– підготовка форм звітної документації за результатами проведення 

практики. 
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Основним організаційно-методичним документом, що регламентує 

діяльність студентів і керівників практики, є методичні вказівки щодо 

проходження практики. 

Програми практики мають відповідати вимогам галузевих стандартів 

вищої освіти, ураховувати специфіку спеціальності та відображати останні 

досягнення науки і виробництва. Розробка та видання програм практики для 

нових спеціальностей і спеціалізації здійснюються на початок семестру, у 

якому запланована практика. 

Програми практики мають містити такі основні розділи:  

– мета та завдання практики;  

– організація проведення практики;  

– зміст практики;  

– індивідуальні завдання;  

– вимоги до звіту про практику;  

– підведення підсумків практики. 

 Безпосереднє навчально-методичне керівництво практикою студентів 

забезпечує кафедра, яка здійснює такі заходи:  

 розробляє програму практики і за необхідності доопрацьовує її не 

рідше, ніж один раз на п’ять років;  

 визначає бази практик, розподіляє студентів за базами практики, до 

початку практики подає інформацію про розподіл;  

 призначає керівників практики;  

 розробляє тематику індивідуальних завдань на період проведення 

практики;  

 організовує проведення зборів студентів з питань практики за участю 

керівників практики;  

 здійснює керівництво і контроль за проведенням практики;  

 повідомляє студентів про звітність за результатами практики, 

обговорює підсумки та аналізує виконання програм практики;  
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 подає до деканатів звіти про проведення практики. 

 Перед початком практики студент повинен підготувати та отримати  такі 

матеріали: щоденник практики, програму практики, завдання до практики, 

забезпечити готовність особистих документів – паспорта, студентського квитка, 

залікової книжки; брати участь у зборах і семінарах, що проводяться 

керівником практики. 

 Індивідуальне завдання розробляється керівником практики і видається 

кожному студентові. Зміст індивідуального завдання має враховувати 

конкретні умови та можливості підприємства (організації, установи), 

відповідати потребам виробництва й одночасно відповідати цілям і завданням 

навчального процесу. 

Підприємства (організації, установи), які використовуються як бази 

практики, мають відповідати таким вимогам:  

– наявність структур, що відповідають спеціальності та спеціалізаціям, за 

якими здійснюється підготовка фахівців в університеті;  

– надання студентам права користування лабораторіями, технічною та 

іншою документацією, необхідною для виконання програми практики;  

– можливість подальшого працевлаштування випускників університету. 

Під час проходженні практики студент-практикант зобов’язаний: прибути 

на практику в установлений строк; пройти на підприємстві інструктаж з техніки 

безпеки; виконувати діючі на підприємстві (у лабораторії, відділі) правила 

внутрішнього розпорядку; вивчити умови і правила експлуатації обладнання, 

офісної техніки, засобів комунікації та ін.; повністю виконати програму 

практики; брати участь у громадському житті колективу підприємства, на 

якому проходить практику. 

 Під час проходження практики студент-практикант зобов’язаний вести 

щоденник практики, що є основним документом поточного контролю. До 

щоденника заносять зміст роботи, що виконував практикант, зміст 

консультацій чи інструктажів, лекцій. Раз на тиждень щоденник подають 

керівникові практики для контролю. Після завершення практики студент-
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практикант здає матеріали, літературу, що отримав на фірмі та використовував 

під час роботи, підписує щоденник і готує звіт з практики. Якщо студент 

проходить практику за межами університету, то він повинен отримати 

характеристику та оцінку за практику, підписану керівником практики від 

підприємства.  

 На студентів, не зарахованих на штатні посади, також поширюються 

правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства. Тривалість 

робочого часу студентів під час проходження практики регламентується 

Кодексом законів про працю України і складає для студентів віком від 15 до 16 

років 24 години на тиждень, віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень 

(ст. 51 зі змінами, внесеними Законами № 871-12 від 20.03.91, № 3610-12 від 

17.11.93, № 263/95 ВР від 05.07.95), від 18 років і старше – не більше ніж 40 

годин на тиждень (ст. 50 в редакції Закону № 871-12 від 20.03.91, зі змінами, 

внесеними Законом № 3610-12 від 17.11.93). За наявності вакантних місць 

студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них 

відповідає вимогам програми практики. При цьому не менше ніж 50 відсотків 

часу відводять на загально-професійну підготовку за програмою практики. 

Відділ практики:  

– укладає договори з підприємствами (організаціями, установами), які 

визначені як бази практики та за вибором студента;  

– здійснює контроль за проведенням практики, аналізує та узагальнює її 

результати;  

– забезпечує кафедри необхідною документацією з питань практики;  

– здійснює контроль за розробкою програм практики;  

– аналізує звіти кафедр за результатами практики та готує підсумкову 

довідку про її проведення. 

На кафедрі призначається із складу викладачів за рішенням кафедри 

відповідальна особа за організацію та проведення практики, яка:  

– здійснює контроль за виконанням програми практики, своєчасним 

складанням заліків і звітної документації за підсумками практики;  
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– організовує проведення зборів студентів з питань практики за участю 

керівників практики;  

– здійснює керівництво та контроль за проведенням практики;  

– повідомляє студентів про систему звітності із практики, що затверджена 

кафедрою, а саме: подання письмового звіту, підготовка доповіді;  

– затверджує програми практик і методичні вказівки щодо проходження 

практики; 

– готує за встановленою формою наказ про проведення практики 

студентами інституту, узгоджує його з відділом практик і працевлаштування 

університету за два місяці до початку практики [1];  

– контролює готовність баз практики і проводить за необхідності 

підготовчі заходи до прибуття студентів-практикантів;  

– забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом 

студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики, надання 

студентам-практикантам необхідних документів (направлення, щоденник, 

календарний план, індивідуальне завдання, теми курсового та дипломного 

проектування бакалаврів, методичні рекомендації щодо оформлення звітної 

документації тощо), перелік яких установлює навчальний заклад;  

– контролює забезпечення нормальних умов праці та побуту студентів і  

проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці та техніки 

безпеки;  

– розробляє тематику індивідуальних завдань, що враховує передбачувані 

теми бакалаврських випускних робіт (дипломних проектів);  

– узгоджує з керівником практики від підприємства (організації, 

установи) індивідуальні завдання з урахуванням особливостей місця 

проведення практики;  

– бере участь у розподілі студентів за базами практики;  

– проводить обов’язкові консультації щодо обробки зібраного матеріалу 

та його використання для звіту про практику, а також у дипломному проекті;  

– інформує студентів про порядок подання звітів про практику;  
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– формує списки студентів, допущених за підсумками практики до 

дипломного проектування;  

– подає до деканату протягом тижня після захисту студентами звітів про 

практику (окрім навчальної) інформацію за встановленою формою для 

формування списку студентів, допущених до дипломного проектування. 

Під час проходження проектно-технологічної практики (6 семестр) і  

переддипломної практики (8 семестр) студенти повинні ознайомитися зі 

структурою комп’ютерної фірми (підприємства), основними напрямами роботи 

фірми (підприємства), посадовими інструкціями та обов’язками її 

співробітників, у повному обсязі виконати програму практики, написати план 

та скласти звіт про практику, дотримуватися дисципліни і організованості, 

дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку на фірмі або 

підприємстві та техніки безпеки. Крім того, студенти, за завданням керівника 

практики від фірми, повинні взяти участь у розробці програмного забезпечення, 

проектуванні бази даних, складанні алгоритму розв’язання задачі, яка 

стосується проектів, що виконуються фірмою (підприємством) або дипломного 

проекту бакалавра. 

 Основною задачею керівника проектно-технологічної та переддипломної 

практик від університету є своєчасне розв’язання всіх питань організації, 

проведення та методичного забезпечення практики, контроль за виконанням 

студентами програми практики, організація та своєчасне проведення звітності 

студентів. 

 Проектно-технологічну практику проводять відповідно до навчального 

плану після (або під час) шостого семестру протягом 2 тижнів, 6,4 години 

щодня. 

Переддипломну практику проводять відповідно до навчального плану 

після (або під час) восьмого семестру протягом 2 тижнів, 6,4 години щодня. 

 Практику студентів вищих навчальних закладів проводять на базах 

практики, які забезпечують виконання програми для відповідних освітньо-

кваліфікаційних рівнів. Основною базою практики студентів є підрозділи 
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університету та випускової кафедри, у яких використовують персональні 

комп’ютери та їх периферійні пристрої, розробляють та експлуатують 

автоматизовані системи керування та локальні мережі. Крім того, базою 

практики можуть бути комп’ютерні відділи, відділи автоматизованих систем 

управління, обчислювальні центри та інші відділи (за умови використання 

обчислювальної техніки) підприємств міста й області, підприємства 

обслуговування, налагодження та виробництва обчислювальної техніки, 

Інтернет-провайдери. Базою практики можуть бути визначені комп’ютерні 

фірми і підприємства. Студенти можуть самостійно, за погодженням з 

керівництвом університету, вибирати для себе базу практики і пропонувати її 

для використання. 

 Зміст практики може складатися з:  

 практичної роботи студентів з підготовки інформації та здійснення 

обчислень на комп’ютерах; 

 розроблення та налагодження програмного забезпечення для потреб 

підприємства та організації, де студенти проходять практику;  

 вивчення виробництва та застосування обчислювальної техніки на 

підприємстві;  

 вивчення програмного забезпечення, що застосовують на підприємстві;  

 вивчення структури комп’ютерних мереж, що використовуються 

підприємством;  

 ознайомлення з автоматизованими робочими місцями, що 

використовуються на підприємстві;  

 розроблення навчальних матеріалів (стендів, плакатів, наочних 

посібників, відеокурсів, слайд-презентацій та ін.) з вивчених курсів. 

 

8  ОРІЄНТОВНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИКИ 
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 Під час виконання індивідуального завдання студент повинен 

продемонструвати вміння застосовувати на практиці отримані під час навчання 

знання. Орієнтовні індивідуальні завдання на проектно-технологічну практику 

можуть бути такими. 

1. Ознайомлення з відділом комп’ютерних систем фірми, підприємства 

університету. 

2. Ознайомлення з роботою фірми-провайдера мережі Інтернет. 

3. Ознайомлення з програмним забезпеченням фірми або підприємства. 

4. Технологічний цикл підприємства, основні виробничі процеси. 

5. Структура та функції обчислювального центру. 

6. Використання інформаційних технологій у навчальному процесі. 

7. Ознайомлення із сучасними інтернет-технологіями. 

8. Ознайомлення з технологіями комп’ютерної інженері, СУБД, аналізу 

даних. 

9. Проведення системного аналізу інформаційної системи підприємства 

або її елементів, описання структури інформаційних і матеріальних потоків. 

10. Описання архітектури обчислювальних систем, комплексів і мереж 

лабораторії, кафедри, навчального закладу. 

11. Описання та розробка програмного забезпечення, що входить до 

деякої інформаційної системи (проекту), а саме структура, окремі модулі, вхідні 

та вихідні параметри, що реалізує відповідну функцію (задачу) проекту, який 

реалізується на підприємстві (фірмі). 

 

9 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

 

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання 

програми та індивідуального завдання. Форма звітності студента за практику – 

це подання письмового звіту, підписаного й оціненого безпосередньо 

керівником бази практики. Письмовий звіт разом з іншими документами, 
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установленими навчальним закладом (щоденник, характеристика та ін.), 

подається на рецензування керівникові практики від кафедри.  

Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів 

програми практики та індивідуального завдання, висновки і пропозиції, список 

використаної літератури тощо. Оформлюється звіт за вимогами, визначеними у 

програмі практики.  

Звіт з практики захищається студентом при комісії, яка призначається 

завідувачем кафедри. До складу комісії входять керівник практики від 

навчального закладу, викладачі та (за можливості) керівник від бази практики.  

Комісія може приймати залік у студентів в університеті в останні дні її 

проходження або протягом одного тижня після її завершення.  

Студенту, який не виконав програму практики без поважних причини, 

може бути надано право проходження практики повторно за виконання умов, 

визначених закладом вищої освіти. Студент, який востаннє отримав негативну 

оцінку з практики при комісії, відраховується з навчального закладу. Підсумки 

кожної практики обговорюються на засіданні кафедри, а загальні підсумки 

практики підводяться на засіданні методичної ради факультету не менше 

одного разу протягом навчального року. Звіти і щоденники з кожного виду 

практики зберігаються 1 рік на кафедрі, через рік готується акт про списання, 

призначаються члени комісії за рішенням кафедри. 

 

10 ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ КІС 

 

Метою практики є формування та розвиток у студентів професійного 

вміння приймати самостійні рішення, оволодіння сучасними методами, 

інструментами і засобами програмної інженерії праці в галузі майбутньої 

спеціальності. Види та обсяги практик визначаються освітньо-професійною 

програмою підготовки фахівців, що відображається відповідно в навчальних 

планах і графіках навчального процесу. Зміст практики визначається її 

програмою. Практика передбачає безперервність і послідовність її проведення, 
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формування у студентів необхідного достатнього обсягу практичних знань і 

умінь відповідно до освітнього ступеня «Бакалавр». Залежно від конкретної 

спеціальності, визначені такі види практик: проектно-технологічна (3 курс) і 

переддипломна (4 курс).  

Практики проходять у лабораторіях кафедри або на ІТ підприємствах 

м. Кременчук або регіону. Практика студентів університету проводиться на 

базах практики, які забезпечують виконання програми.  

Місцем проходження практики є навчальні лабораторії кафедри КІС, а 

саме:  

№ 2401 – лабораторія інженерії даних;  

№ 2403 – лабораторія програмування; 

№ 2504 – лабораторія комп’ютерних систем;  

№ 2505 – лабораторія комп’ютерних мереж; 

№ 2301 – науково-дослідна лабораторія комп’ютерних систем і мереж 

RiverLab; 

№ 1122 – офіс цифрових компетенцій.  

Місцем проходження практики також є ІТ підприємства, організації, 

установи міста (регіону), які мають можливість надавати місця студентам для 

проходження практики, наприклад, такі як:  

– «RiverSoft»;  

– ТОВ «Грідінсофт»; 

– «Beetroot»; 

– «LampDev»; 

– ТОВ «Сетілайт»; 

– ПрАТ НТЦ «Інформаційні системи»; 

– «Big Hameleon»; 

– ТОВ «НВО «АВІА». 

 

11 РОЗПОДІЛ ФУНКЦІЙ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИКИ 
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Обов’язки і права студента-практиканта.  

До початку практики студент (зазвичай на організаційних зборах з 

проходження практики) повинен ознайомитися з розпорядженням на практику 

та має одержати від відповідального за практику на кафедрі:  

– консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;  

– щоденник практики;  

– індивідуальні завдання з практики;  

– направлення на практику на підприємство (за потреби). 

Студент-практикант повинен з’явитися на місце проходження практики у 

день початку практики або заздалегідь, якщо це узгоджено з керівництвом 

базового підприємства.  

Прибувши на підприємство (організацію), де має проходити практика, 

студент зобов’язаний: простежити за оформленням адміністрацією наказу про 

проходження практики і про призначення керівника практики від організації; 

повідомити відповідального керівника практики від кафедри про початок 

проходження переддипломної практики на базі практики; подати керівникові 

від підприємства щоденник і затвердити план-графік проходження практики; 

за необхідності оформити перепустку на підприємство; пройти інструктаж з 

техніки безпеки й пожежної профілактики; ознайомитися з робочим місцем, 

правилами експлуатації устаткування.  

Під час практики студентам необхідно:  

– дотримуватися правил внутрішнього розпорядку та вимог трудового 

законодавства нарівні з працівниками підприємства (або лабораторій кафедри 

КІС);  

– виявляти високу вихованість, культуру спілкування, зразкову 

поведінку, етику й мораль, увічливість, безвідмовність у роботі;  

– виконувати план, підготовлений і затверджений керівниками від 

кафедри КІС та організації;  

– збирати матеріал; виконувати вказівки керівника практики від 

підприємства (кафедри);  
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– оформлювати щоденник за встановленою формою;  

– щотижня звітувати керівникові практики про виконану роботу.  

Не пізніше, ніж за день до закінчення практики, студент повинен 

одержати відгук про роботу, підписаний керівником організації (кафедри). 

Протягом усього терміну практики студент готує підбірку документів як 

інформаційну базу для проведення аналізу об’єкта дослідження. 

Після закінчення практики студент зобов’язаний подати керівнику 

практики від кафедри:  

– щоденник навчальної практики, оформлений належним чином і 

затверджений керівником підприємства (кафедри);  

– звіт про проходження практики з переліком виконаних робіт (матеріали 

до випускної кваліфікаційної роботи (дипломного проекту)).  

Про недоліки в організації проходження практики студент має право 

зробити заяву своєму безпосередньому керівникові.  

Обов’язки керівника практики від кафедри:  

– забезпечити проведення всіх організаційних заходів перед виходом 

студентів на практику: організаційні збори студентів, інструктаж щодо порядку 

проходження практики і техніки безпеки;  

– ознайомити студентів із системою написання та захисту звітів з 

практики; контролювати проходження практики студентів і збирання матеріалів 

для написання дипломних проектів;  

– перевіряти ведення щоденників практики і контролювати збір 

документів;  

– надати висновок про роботу студента (перевірити звіт студента про 

практику та рекомендувати до захисту);  

– брати участь у роботі комісії із захисту звітів з практики.  

Обов’язки керівника практики від підприємства:  

– забезпечити студента робочим місцем, необхідними документами для 

виконання програми та завдань практики;  

– здійснювати методичне керівництво щодо виконання студентами 
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програми практики та індивідуального завдання, надавати їм усебічну 

практичну допомогу;  

– контролювати дотримання трудової дисципліни і повідомляти на 

кафедру про всі порушення внутрішнього трудового розпорядку студентами;  

– надати відгук про практичну роботу студента в організації та її оцінку. 

Керівник практики від підприємства (кафедри) також має право 

клопотати про заохочення кращих студентів-практикантів, відлучати від 

практики студентів, які порушують трудову дисципліну, несумлінно виконують 

свої обов’язки. У цьому випадку керівник інформує деканат інституту. 

 

12 ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ІЗ ПРОХОДЖЕННЯ 

ПРАКТИКИ 

 

 У процесі написання звіту з практики студенти звітують відповідальному 

керівнику з практики про хід написання відповідного звіту згідно з 

установленим графіком, затвердженим кафедрою КІС і поданим на 

інформаційній дошці кафедри.  

Структура звіту з практики така.  

1. Титульна сторінка (додаток А).  

2. План.  

3. Звіт (1–2 розділи випускної бакалаврської роботи (дипломного 

проекту) для переддипломної практики, 1 розділ – для проектно-технологічної 

практики).  

4. Висновки і пропозиції щодо посилення ефективності практики.  

5. Список використаних літературних джерел.  

Основна частина звіту розподіляється на розділи, перелік і послідовність 

яких визначається змістом програми практики.  

Загальний обсяг звіту має становити 25–35 сторінок. Звіт про практику 

виконується українською мовою на стандартних аркушах А4 з комп’ютерним 

набором тексту.  
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Поля слід залишати з чотирьох боків сторінки: ліве – 30 мм, праве – 15 

мм, верхнє і нижнє – 20 мм.  

Нумерація сторінок звіту має бути наскрізною, перша сторінка – титульна 

сторінка, на ній номер сторінки не проставляється. Якщо у звіті є рисунки і 

таблиці на окремих сторінках, а також додатки, то їх необхідно включити до 

наскрізної нумерації.  

Усі ілюстрації звіту, окрім таблиць, позначаються словом «Рисунок» і 

нумеруються послідовно арабськими цифрами в межах розділу. Наприклад, 

«Рисунок 1.2 – Схема …». Підписи виконуються під ілюстрацією.  

Кожна таблиця має тематичний заголовок, що відбиває її зміст. 

Нумеруються вони аналогічно до нумерації рисунків. Заголовок починається з 

великої літери і розміщується поряд зі словом «Таблиця» через тире, яке 

пишеться з абзацу з вирівнюванням по ширині тексту. Під час перенесення 

частини таблиці на іншу сторінку над нею пишуть «Продовження таблиці …» 

(із зазначенням її номера).  

Ілюстрації та таблиці розміщують так, щоб їх можна було розглядати без 

обертання сторінки або з обертанням за годинниковою стрілкою, і розміщують 

після першого посилання на них у тексті. Посилаючись на таблицю або 

рисунок, указують їх номер і слово «таблиця» або «рисунок» у скороченому 

вигляді, наприклад, «табл. 1.2» або «рис. 1.1».  

Кожну ілюстрацію у звіті необхідно супроводжувати коротким аналізом 

змісту та висновками. Кількість ілюстрацій визначається змістом звіту та має 

бути достатньою для того, щоб надати тексту ясності та конкретності.  

Формули нумеруються арабськими цифрами, їх порядковий номер 

позначається у круглих дужках праворуч від формули.  

Кожний додаток починається з нової сторінки. Посередині друкується 

слово «Додаток». Він повинен мати тематичний заголовок. Якщо у звіті є 

більше двох додатків, їх послідовно нумерують великими літерами, наприклад, 

додаток А.  

Звіт з виробничої та переддипломної практики має складати від 25 до 35 
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сторінок тексту. Кількість сторінок звіту залежить від виду практики.  

Для правильного оформлення звіту з практики необхідно користуватися 

методичними вказівками для написання бакалаврських робіт (дипломних 

проектів), у яких містяться вимоги і приклади оформлення таблиць, рисунків, 

заголовків розділів і пунктів розділів тощо [3].  

Складений студентом звіт має титульну сторінку та наскрізну нумерацію 

сторінок, перевіряється та затверджується керівниками практики від 

підприємства та кафедри. Наприкінці звіту керівник практики від виробництва 

оформляє відгук про роботу студента (зазначає ступінь виконання студентом 

програми практики, ставлення його до роботи, оволодіння практичним 

навичками і здатність до самостійної роботи) і підписує його. Підготовлений до 

захисту звіт із практики подається на кафедру КІС не пізніше встановленого 

графіком строку.  

Після закінчення практики (проектно-технологічної, переддипломної) 

студенти подають керівнику від кафедри такі документи:  

– заповнений щоденник практики з печатками базового підприємства або 

деканату (залежно від місця проходження практики);  

– звіт з практики від початку (дата) до її завершення (дата) за поданою 

формою відповідно до календарного графіка проходження практики й 

додаткових указівок керівників практики від університету й від організації;  

– перелік матеріалів, зібраних під час проходження практики для 

написання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра, заповнені первинні 

документи, розроблені таблиці, відомості, форми звітності або інші робочі та 

підсумкові документи. 

 

13 ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ 

 

Для захисту звітів з практики створюється комісія, яка призначається 

завідувачем кафедри КІС. До складу входять викладачі кафедри і керівник з 

практики. Дата захисту звітів з практики повідомляється через оголошення на 
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інформаційній дошці кафедри. Під час захисту звіту студент доповідає про 

виконану роботу, підготувавши завчасно доповідь до 3-х хвилин, та відповідає 

на питання членів комісії.  

Під час оцінювання звіту із практики враховуються: 

– робота на практиці (відгук керівника з практики від підприємства або 

кафедри, результати відвідування бази практики); 

– зміст звіту із практики (ступінь опрацювання поставлених завдань); 

– якість оформлення звіту з практики; 

– змістовність переліку документів; 

– доповідь і відповіді на захисті звіту із практики. 

Студенти, які отримали оцінку «незадовільно», не допускаються до 

захисту випускної кваліфікаційної роботи.  

Типова структура звіту з переддипломної практики  

1. Титульний аркуш. 

2. Технічне завдання на проектування згідно з тематикою дипломного 

проєкту. 

3. Зміст. 

4. Вступ. 

5. Аналітична частина – аналіз і синтез схем організаційної структури: 

– об’єкт комп’ютеризації; 

– об’єкт розробки. 

6. Синтез функціональної структури: 

– об’єкта комп’ютеризації; 

– об’єкта розробки. 

7. Постановка комплексу задач (декомпозиція задач, передпроектні 

висновки). 

8. Висновки. 
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14 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОХОДЖЕННЯ 

ПРАКТИКИ 

 

За результатами захисту студенту-практиканту виставляється 

диференційована оцінка, яка фіксується на титульній сторінці його звіту, у 

відомості та заліковій книжці.  

Підсумкова оцінка з практики визначається у стобальній шкалі за 

результатами її проведення та захистом у комісії за таким співвідношенням:  

50 балів – за написання та допуск звіту до захисту,  

50 балів – за його успішний захист.  

Критерії оцінювання результатів проходження та захисту практики 

наведено у таблиці 1.  

 

Таблиця 1 – Критерії оцінювання практики 

Види робіт Максимальний бал 

Отримання індивідуального завдання (зустріч з 

керівником практики, обговорення плану завдання) 

5 

Збирання фактичного матеріалу (огляд літературних 

джерел, розрахунки, досліди, побудова характеристик, 

написання відповідних розділів, активність та 

відповідальність студента і т. д.) 

45 

Підготовка звіту та щоденника з практики (оформлення 

матеріалу, підпис керівників практики у звіті, печатка 

деканату ФЕКІ або підприємства у щоденнику практики, 

розпис завдання у щоденнику, ураховуючи термін 

практики) 

20 

Захист звіту з практики 30 

Усього 100 

 



29 

 

Після закінчення практики студент отримує суму балів, яка переводиться 

в оцінку за відповідною шкалою: 

90–100 балів – «А», відмінно; 

82–89 балів – «В», дуже добре; 

74–81 балів – «С», добре; 

64–73 балів – «D», задовільно; 

60–63 балів – «E», достатньо; 

35–59 балів – «FX», незадовільно. 

Оцінка за звіт із практики складається з оцінок:  

– керівника від бази практики; 

– керівника від навчального закладу; 

– презентації студентом результатів проходження практики під час 

захисту звіту; 

– відповіді на запитання.  

Оцінка з проектно-технологічної або переддипломної практики 

складається з оцінки:  

– керівника від навчального закладу (максимально – 10 балів);  

– рекомендацій керівника практики від виробництва (максимально – 20 

балів);  

– виконання індивідуального завдання (максимально – 20 балів); 

– складання заліку (максимально – 30 балів);  

Презентація студентом результатів проходження практики під час захисту 

звіту (максимально – 20 балів); 

– оформлення звітної документації (максимально – 10 балів); 

– активність, відвідування та результативність роботи (максимально – 10 

балів). 
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Додаток А 

Зразок титульної сторінки звіту з практики 
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

  

 

 

 

 

ЗВІТ 

 

З ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ (ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ / НАУКОВО-

ДОСЛІДНОЇ) ПРАКТИКИ 

 

ТЕМА «                                                                          » 

 

 

 

Студента ____ курсу                      групи 
напряму підготовки__________________ 
спеціальності____123 – «Комп’ютерна інженерія»     
                                                                                           

(прізвище та ініціали) 
Керівник _____________________________________ 

 (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)    
 

Керівник від підприємства 
 _________________________________________  
(посада, прізвище та ініціали)    

 
Національна шкала ________________     
Кількість балів: __________Оцінка:  ECTS _____  

 

                                                                     Члени комісії          ________________  ____________________________ 
                                                                                                                                             (підпис)                        (прізвище та ініціали) 
                                                                                                      ________________  ____________________________ 
                                                                                                                                              (підпис)                        (прізвище та ініціали) 
                                                                                                                                ________________  ____________________________ 
                                                                                                                                              (підпис)                         (прізвище та ініціали) 
 

 

 

 

 

                                                                       м. Кременчук–20      р. 
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Додаток Б 

Щоденник практики 

 

Форма № Н-7.03у 

   

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 

 

________________________________________________________________ 
(вид і назва практики) 

студента _________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Інститут, факультет, відділення       __________________________________ 

 

Кафедра, циклова комісія       ______________________________ 

 

освітньо-кваліфікаційний  рівень     _______________ 

 

напрям підготовки            

 

спеціальність         _____________________________________________ 
                                                                     (назва) 

_________ курс,  група _________ 

 

Студент___________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

прибув на підприємство, організацію, установу 

 

Печатка 

підприємства, організації, установи ___ ____________________ 20___ року 

 

____________     ________________________________________________ 
    (підпис)                     (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи 

 

Печатка 

Підприємства, організації, установи   _____ ________________ 20___ року 

_____________  ______________________________________________ 
                (підпис)                     (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 
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Додаток Б (продовження)  

Календарний графік проходження практики 

 

№ 

пор. 
Назви робіт 

Тижні проходження 

практики 
Відмітки про 

виконання 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

          

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Керівники практики:  

від вищого навчального закладу ______ _____________ 
                                                               (підпис)         (прізвище та ініціали) 

 

    від підприємства, організації, установи ______  _____________ 
                                                                                     (підпис)          (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

 

 



34 

 

Додаток Б (продовження) 

Відгук осіб, які перевіряли проходження практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про 

проходження практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата складання заліку ____ _______________20____року   

Оцінка:  

за національною шкалою____________________  
                                                                                                     (словами) 

кількість балів _________________________________ 
    (цифрами і словами) 

за шкалою ECTS __________________________        

Керівник практики від  вищого навчального закладу  

____________ ______________________ 
            (підпис)                                 (прізвище та ініціали) 
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Додаток Б (продовження)  

Робочі записи під час практики 
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Додаток Б (продовження)  

Відгук і оцінка роботи студента на практиці 
 

_____________________________________________________ 
(назва підприємства, організації,  установи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник практики від підприємства, організації, установи  

 

_________  _________________________________ 
         (підпис)                                            (прізвище та ініціали) 

 

Печатка  ______ __________________  20__ року 
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Додаток Б (продовження) 

Порядок проходження практики 

1. Напередодні практики керівник від кафедри проводить інструктаж 

студентів і видає: 

– щоденник; 

– програму практики. 

2. Після прибуття на підприємство студент повинен подати керівнику 

практики від підприємства заповнений щоденник і ознайомити його з 

програмою практики, пройти інструктаж з охорони праці, ознайомитися з 

робочим місцем, правилами експлуатації устаткування та уточнити план 

проходження практики. 

3. Під час практики студент має дотримуватися правил внутрішнього 

розпорядку підприємства. Відлучатися з місця практики студент може лише з 

дозволу керівника практики від підприємства. 

4. Звіт із практики складається студентом відповідно до програми. Залік із 

практики проводиться в останній день практики комісією кафедри, на яку 

студент подає повністю оформлені щоденник та звіт. 

 

Ведення щоденника 

1. Щоденник є основним документом студента під час проходження 

практики, у якому студент веде короткі записи про виконання програми 

практики. 

2. Раз на тиждень студент зобов’язаний подати щоденник на перегляд 

керівникам практики від університету та підприємства. 

3. По закінченню практики щоденник і звіт мають бути переглянуті 

керівниками практики і підписані; складені відгуки про практику, видані 

студенту в остаточно оформленому вигляді. 
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Програма та методичні вказівки щодо проходження проектно-

технологічної та переддипломної практик для студентів денної форми навчання 

зі спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія» 

 

 

 

 

 

Укладач к. т. н., доц. О. Г. Славко  

Відповідальний за випуск зав. кафедри комп’ютерних та інформаційних систем 

В. М. Сидоренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підп. до др. ____________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. ____. Наклад _______ прим. Зам. №_________. Безкоштовно. 
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