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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програму навчальної практики студентів освітнього напряму
“Комп’ютерні науки” розроблено відповідно до навчального пла-
ну дисципліни, положення про проведення практики студентів
вищих навчальних закладів України і організацію навчального
процесу у вищих навчальних закладах.

Основний навчальний час практики приділяється розробці
студентами програмних засобів і супровідної документації за
індивідуальними завданнями, тобто на самостійну роботу в ком-
п’ютерному класі (під керівництвом керівника практики), час-
тина практики — проведенню лекційно-практичних і семінарсь-
ких занять.

До початку навчальної практики завідувач кафедри прово-
дить загальні збори студентів, на яких роз’яснює мету, завдан-
ня, зміст та вимоги до проходження практики.

Керівник практики ознайомлює студентів з планом проход-
ження практики, індивідуальними завданнями, вимогами щодо
їх виконання та оформлення. Кожен студент отримує чотири
завдання на розробку певних програмних засобів різного рівня
складності. Перші три завдання (простіші за рівнем труднощів)
є суто індивідуальними. Для виконання четвертого завдання
(складнішого) студенти об’єднуються у групи для спільної ро-
боти над одним завданням (проектом).

До відома студентів також доводиться тип звітності про про-
ходження практики (термін подання письмового звіту, його
форма тощо).

Студенти отримують необхідні для виконання завдань знан-
ня на практичних і лабораторних заняттях, самостійно збира-
ють і опрацьовують матеріали, необхідні для виконання індиві-
дуальних завдань. Керівник практики контролює процес вико-
нання завдань студентами, надає їм необхідну консультацію.
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МЕТА І ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Мета навчальної практики — закріпити і поглибити знання
студентів, здобуті при вивченні навчальних дисциплін “Теорія
алгоритмів та математична логіка”, “Основи програмування та
алгоритмічні мови”, “Символьні обчислення та комп’ютерна ал-
гебра”, “Диференціальні рівняння в частинних похідних”, а та-
кож набути глибших практичних навичок з використання мови
програмування “Паскаль” і пакета символьних обчислень MAPLE.

Завдання практики полягає в набутті студентами початкових
навичок професійної діяльності, ознайомленні з основами роз-
робки програмних засобів мовами програмування високого рівня
та супровідної документації, а також у формуванні професій-
них знань і навичок, які допоможуть у практичній роботі.

ОРГАНІЗАЦІЯ  І ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

Навчальна практика проводиться на базі Інституту кіберне-
тики МАУП, де є необхідне обладнання для успішного прове-
дення навчальної практики.

Студенти-практиканти під час проходження практики зобо-
в’язані:

• у повному обсязі виконувати завдання викладача, перед-
бачені навчальною практикою;

• відвідувати практичні і лабораторні заняття за розкладом
практики;

• у визначений термін оформити звіт і скласти залік з прак-
тики.

Керівник навчальної практики зобов’язаний:
• сформулювати відповідні індивідуальні завдання для сту-

дентів;
• надати необхідні теоретичні і практичні знання для їх ви-

конання;
• у визначений термін перевірити звіт і скласти відгук з прак-

тики.
Навчальна практика проходить протягом чотирьох тижнів

(36 годин на тиждень, усього 144 години). 3 них 104 години
відводяться на практичні та лабораторні заняття, решта 40 го-
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дин — самостійна робота студентів над індивідуальними зав-
даннями в комп’ютерних класах (під керівництвом керівника
практики). План-графік навчальної практики нижче.

План-графік навчальної практики

№ 
пор. 

К-сть 
годин Тема практичних занять 

  1 14 Алгоритми сортування і пошуку інформації 
  2 12 Алгоритми чисельного аналізу 
  3 8 Алгоритми обробки масивів 
  4 8 Алгоритми обробки літерних величин 
  5 8 Формування та обробка структур даних 
  6 8 Побудова рекурсивних алгоритмів  
  7 12 Алгоритми обробки графічної інформації 
  8 8 Алгоритми розпізнавання рядків скінченими автоматами 
  9 8 Алгоритми на графах 
10 8 Алгоритм знаходження розв’язків задачі Штурма—Ліувілля 

та розвинення функцій в ряди Фур’є 
11 8 Побудова розв’язків інтегрального рівняння другого роду 

методом колокацій 
 40 Самостійна робота студентів над індивідуальними 

завданнями 
 2 Захист звіту з практики 

Разом 144  
 

Індивідуальні завдання полягають у розробці програмних
засобів і відповідної супровідної документації (опис програми,
довідка, вказівки користувачеві). Кожен студент отримує чоти-
ри завдання, різні за рівнем складності.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Тема 1. Алгоритми сортування і пошуку інформації

Алгоритм бінарного пошуку та його модифікації. Зовнішнє і
внутрішнє сортування. Стійкість алгоритмів сортування. Алго-
ритми сортування бінарним включенням, сортування прямим
включенням, сортування вибором, обмінне сортування (“буль-
башкове” і “шейкерне”), сортування злиттям, швидке сортуван-
ня. Сортування файла природним злиттям.
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Тема 2. Алгоритми чисельного аналізу

Алгоритми алгебри: побудова ортогональних векторів, роз-
криття вікового визначника, часткова задача власних значень.
Побудова інтерполяційних поліномів. Знаходження коренів
трансцендентних рівнянь (методи дихотомії, Ньютона, хорд).
Чисельне диференціювання та інтегрування. Задача Коші для
звичайних диференціальних рівнянь.

Тема 3. Алгоритми обробки масивів

Введення(виведення) масивів з(у) файла(файл). Сортуван-
ня масивів:

• бінарне включення;
• пряме включення;
• вибір;
• обмін “бульбашковий”;
• обмін “шейкерний”;
• злиття;
• швидке сортування.
Порівняння методів сортування масивів.

Тема 4. Алгоритми обробки літерних величин

Алгоритм читання і обчислення значення виразу. Алгоритми
знаходження слів, речень, глобальної заміни в тексті. Перетво-
рення значень літерних величин.

Тема 5. Формування та обробка структур даних

Стеки. Списки. Двозв’язні списки. Дек. Черга. Кільце. Де-
рева і графи.

Тема 6. Побудова рекурсивних алгоритмів

Рекурсивні процедури:
• сортування масивів методом злиття;
• ханойські башти.
Рекурсивні функції (факторіали, ортогональні многочлени,

повні еліптичні інтеграли).
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Тема 7. Алгоритми обробки графічної інформації

Масштабування. Системи координат. Проекції і просторові
координати. Розв’язання графічних задач руху графічних об-
разів. Використання ефектів кольору, тіні, мерехтіння.

Тема 8. Алгоритми розпізнавання рядків скінченими
автоматами

Алгоритми побудови мінімальної форми скінченого автомата.
Регулярні події та регулярні вирази. Алгоритм побудови регу-
лярного виразу за скінченим автоматом і навпаки в системі Maple.

Тема 9. Алгоритми на графах

Алгоритм Краскала побудови мінімального кістякового дерева
графа та його реалізація в системі Maple. Алгоритм Дейкстри побу-
дови шляху мінімальної вартості у графі. Завдання комівояжера.

Тема 10. Алгоритм знаходження розв’язків задачі
Штурма—Ліувілля та розвинення функцій в ряди
Фур’є

Задача Штурма—Ліувілля з граничними умовами першого
або другого роду. Задача Штурма—Ліувілля з граничними умо-
вами третього роду. Задача з умовами періодичності. Задача
Штурма—Ліувілля для рівняння зі змінними коефіцієнтами. Пе-
ревірка умови ортогональності власних функцій. Наближене
обчислення власних чисел. Використання методів наближеного
обчислення визначених інтегралів.

Тема 11. Побудова розв’язків інтегрального рівняння другого
роду методом колокацій

Використання поліноміальних базисних функцій. Викорис-
тання фундаментальних многочленів. Використання тригономет-
ричних поліномів.

Знаходження розв’язку узагальненої задачі на власні числа і
власні значення. Використання процедур знаходження розв’яз-
ку системи лінійних алгебраїчних рівнянь.
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ОФОРМЛЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ
РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ

Наприкінці практики студенти оформлюють письмовий звіт
про виконання програми практики та індивідуальних завдань.

Змістовна частина звіту повинна містити відомості про ре-
зультати виконання студентом усіх розділів програми практи-
ки, постановку та хід розв’язання індивідуальних завдань, роз-
роблені (або використані) математичні моделі та алгоритми.
Супровідна документація до розроблених програмних засобів
повинна містити опис програми (її призначення та функції),
керівництво користувача, тестовий приклад і результати його
обробки програмою.

Тексти розроблених програм, а також супровідна документа-
ція (керівництво користувача, допоміжні файли тощо) подаються
на дискеті разом зі звітом.

Звіт оформлюють на аркушах формату А4, сторінки нумеру-
ють, скріплюють і подають для підпису керівнику практики.

Керівник практики від МАУП пише відгук, де відображає
ступінь виконання студентом програми практики, набуття необ-
хідних навичок і оволодіння методів розробки програмних за-
собів і супровідної документації.

Звіт з практики студент захищає перед комісією, до складу
якої входять завідувач кафедри (або його заступник), керівник
практики та викладачі кафедри, які викладали практикантам
дисципліни за програмою практики.

Під час захисту звіту студент повинен охарактеризувати осо-
бисто виконану роботу, описати методи та засоби, які були ви-
користані при виконанні індивідуальних завдань. Після захисту
звіт зберігається на кафедрі.

Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість
і залікову книжку студента за підписом керівника практики.

Студент, який не виконав програму практики, може пройти
її повторно в терміни, визначені деканом (або завідуючим
відділення).

Якість виконання програми практики оцінюється за чотири-
бальною системою.
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Оцінка “відмінно” виставляється, якщо студент:
• ретельно готувався до практичних і семінарських занять;
• виконав всі індивідуальні завдання, розробив відповідну

супровідну документацію;
• підготував і подав звіт відповідно до зазначених вимог.
Оцінка “добре”, якщо студент:
• виконав правильно та вчасно три завдання з чотирьох і

розробив відповідну супровідну документацію;
• підготував і подав звіт з практики.
Оцінка “задовільно”, якщо студент:
• виконав правильно і вчасно два індивідуальних завдання,

а третє — неповністю або з помилками;
• розробив відповідну супровідну документацію, підготував

і подав звіт.
Оцінка “незадовільно” виставляється, якщо студент виконав

правильно два завдання або менше, не підготував і не подав звіт
відповідно до вимог.

Оцінюючи роботу студента-практиканта, комісія враховує
зміст звіту, процес його захисту та відгук керівника практики.
Невідповідність цим критеріям самопідготовки студента, якості
розв’язання ним індивідуальних завдань або підготовки звіту
знижує оцінку.
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Додаток 1

Зразок оформлення листа про проходження практики
Директору ________________________

(повна назва інституту)
_________________________________

(прізвище та ініціали)
_________________________________

(прізвище та ініціали студента)
Група ____________________________
Спеціальність _____________________
Форма навчання ___________________

Прошу дозволити проходження ________________________ в термін
(вказати вид практики)

з “__” _______ по “__” ________ на базі ________________________
(повна назва закладу)

_______________________________________________________________________

Керівник практики від _____________________________________________
(повна назва навчального закладу — бази практики)

_______________________________________________________________________
(прізвище та ініціали, посада)

Погоджено:
________________________________ _____________________

“_____” _____________________
                (дата)
________________________________ _____________________

“_____” _____________________
                 (дата)
           МП

___________________________
(підпис студента)

“_____” __________________
               (дата)

Лист надсилається в інститут на ім’я директора за 1,5–2 місяці до початку практики.

(підпис керівника практики від
навчального закладу — бази практики)

(прізвище та ініціали)

(підпис керівника від навчального закладу) (прізвище та ініціали)

ДОДАТКИ
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Додаток 2

Щоденник практики студента

Щоденник розроблено за формою відповідно до “Положення
про практику студентів МАУП”, затвердженого наказом Прези-
дента Академії від 17 січня 2005 р. № 04-о, і містить такі скла-
дові:

• титульну сторінку, де зазначено вид практики студента,
навчальний підрозділ, курс, група, спеціальність;

• направлення на практику;
• календарний план проходження практики;
• звіт про виконання програми практики;
• відгук керівництва практики від підприємства і оцінка

роботи студента;
• відгук керівника практики від Академії про роботу сту-

дента;
• основні положення практики;
• правила ведення й оформлення щоденника.
Бланки щоденника за формою можна отримати під час уста-

новчої конференції практики (на випускній кафедрі, в навчальній
частині, деканаті).
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Додаток 3

Зразок оформлення титульної сторінки звіту

Міжрегіональна Академія управління персоналом

ЗВІТ
 про виконання програми _____________________практики

 (вид практики)

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

групи_____________________________________________

Спеціальність_______________________________________

Кваліфікаційний рівень ______________________________

База практики_____________________________________
              (повна назва)

Керівник практики
від бази практики
_____________________
 (посада, прізвище, ініціали)

Звіт захищено
“___” _________200_ р.
__________________

(підпис)

Київ 200_

Керівник практики
від випускної кафедри
____________________________
  (посада, прізвище, ініціали)

Звіт захищено
“___” __________200_ р.

________________________
(підпис)
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Відповідальний за випуск Н. Г. Потапенко
Редактор Є. В. Оратовська
Комп’ютерне верстання Т. В. Кулік

Зам. № ВКЦ-2162

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)
03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП
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