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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

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.  

Основним навчально-методичним документом, що забезпечує комплексний 

підхід до організації підготовки, системності, безперервності, послідовності 

навчання студентів, є наскрізна програма практики. Її зміст, розроблений кафедрою 

комп’ютерної інженерії.  Програму складено відповідно до «Положення про 

проведення практики студентів Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського» [1].  

Відповідно до навчальних планів підготовки бакалаврів зі спеціальності 123  

123 – «Комп’ютерна інженерія» передбачено такі види практик (таблиця 1): 

Таблиця 1  

Семестр Вид практики 

Тривалість 

практики 

6 Проектно-технологічна 3 тижні 

8 Переддипломна 3 тижні 
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2 ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Організація практики 

Відповідальність за організацію та проведення практики покладається на 

ректора університету. Загальну організацію практики (підписання договорів, 

наказів, складання угод та направлень на практику, організацію зустрічей-

семінарів із представниками виробництв, організацій) і контроль за її проведенням 

здійснює проректор з науково-педагогічної та методичної роботи  та навчальний 

відділ.  

 Офіційною підставою проведення будь-якого виду практики студентів на 

підприємстві є договір між університетом і підприємством. Відповідальною за 

пошук баз практики, формування та підписання договору є кафедра в особі 

завідувача та керівника практики від кафедри. Договір укладається наприкінці 

календарного року або, як вийняток, протягом поточного року на наступний або 

поточний календарний рік терміном до п’яти років за погодженням сторін. 

Студенти можуть самостійно з дозволу кафедри підбирати собі місце для 

проходження практики. Практика проводиться відповідно до робочої програми 

практики, обговореної з підприємством. Робоча програма практики має 

передбачати: 

- оформлення та отримання пропуску на підприємство, об’єкт; 

- вивчення правил охорони праці та пожежної безпеки; 

- проведення навчальних занять і виробничих екскурсій; 

- виконання індивідуальних завдань; 

- оформлення звіту; 

- подання звіту з практики; 

- складання заліку з практики. 

Після закінчення практики студент складає диференційований залік (захищає 

звіт) комісії, яка призначається завідувачем кафедри. До складу комісії входять 

керівники практик від університету, викладачі кафедри та, за можливістю, 

керівники від підприємства. За відсутності керівника від виробництва враховується 
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його оцінка знань студента відповідно до відгуку керівника у щоденнику практики. 

На залік студент подає: 

- звіт з практики, завірений печаткою; 

- щоденник практики (форма № Н-7.03у), підписаний керівниками практики від 

підприємства й керівником від університету. 

Студент, який не виконав програму практики, отримав негативний відгук про 

роботу або незадовільну оцінку під час захисту звіту, направляється на практику 

повторно, або розглядається питання щодо доцільності його подальшого 

перебування в університеті.  

 

2.2 Бази 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 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]. 

 

2.3 Обов’язки керівника практики від кафедри 

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;  
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– 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.  

 

2.4  Обов’язки керівника практики від підприємства 

Обов’язки керівника практики від підприємства:  

- забезпечити студента робочим місцем, необхідними документами для 

виконання програми та завдань практики;  

- здійснювати методичне керівництво щодо виконання студентами 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. 

Відгук керівника практики від підприємства заноситься до відповідного 

розділу щоденника практики. У відгуку має подаватися характеристика на студента 

як фахівця, що володіє знаннями, уміннями і навичками для розв’язання 

практичних завдань у професійній діяльності на рівні підприємства (об’єднання), 

його підрозділів; указуватися недоліки та пропуски в підготовці фахівця, здатність 

його до творчого мислення в організаторській і управлінській діяльності, 

ініціативність та дисциплінованість.  

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. 

 

2.5 Обов’язки студентів 

Під час практики студентам необхідно:  

– дотримуватися правил внутрішнього розпорядку та вимог трудового 
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законодавства нарівні з працівниками підприємства (або лабораторій кафедри КІЕ);  

– виявляти високу вихованість, культуру спілкування, зразкову поведінку, 

етику й мораль, увічливість, безвідмовність у роботі;  

– виконувати план, підготовлений і затверджений керівниками від кафедри 

КІЕ та організації;  

– збирати матеріал; виконувати вказівки керівника практики від 

підприємства (кафедри);  

– 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.  

 

2.6 Вимоги до оформлення звіту з практики 

У процесі написання звіту з практики студенти звітують відповідальному 

керівнику з практики про хід написання відповідного звіту згідно з установленим 

графіком, затвердженим кафедрою КІЕ 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) 
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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.  

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.  
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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 

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 КІЕ 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. 
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3 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

 

Для захисту звітів з практики створюється комісія, яка призначається 

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

практики. Дата захисту звітів з практики повідомляється через оголошення на 

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. 
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7. Постановка комплексу задач (декомпозиція задач, передпроектні 

висновки). 

8. Висновки. 

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 
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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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4 ПРОГРАМА ПРАКТИК 

 

4.1 Проектно-технологічна практика 

4.1.1 Мета та завдання проектно-технологічної практики 

 

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 певного циклу 

теоретичних дисциплін, практичних навичок зі спеціальності. 

Проектно-технологічна практика – це заключний етап навчання студентів на 

третьому курсі, основними завданнями якого є:  

 – 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 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 

обробки 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. 
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4.2 Переддипломна практика 

4.2.1 Мета та завдання переддипломної практики 

 

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. 

 Переддипломна практика – це заключний етап 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 переддипломної практики відноситься ознайомлення 

зі структурою комп’ютерної фірми, підприємства, науково-дослідного інституту, 

лабораторіями кафедри, роботою обчислювального центру, ознайомлення з 

функціями, які виконує підрозділ, що 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. 
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