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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Практична підготовка студентів навчальних підрозділів МАУП є 
невіддільною складовою освітньо-професійної підготовки фахівців, 
у процесі якої закладаються базовий досвід професійної діяльності, 
практичні уміння та навички, професійні якості особистості майбут-
нього фахівця. Виробнича практика студентів проводиться в умовах, 
максимально наближених до умов професійної діяльності, і є від-
повідним її аналогом. 

Програма виробничої практики складена відповідно до освітньо-
кваліфікаційної характеристики підготовки студентів, навчального 
плану зі спеціальності “Програмне забезпечення автоматизованих 
систем” та вимог Міністерства освіти і науки України щодо практики 
студентів.

Мета та зміст практики
Мета проходження виробничої практики — ознайомитись безпо-

середньо на підприємствах, в організаціях, установах з виробничим 
процесом, закріпити знання та вміння, здобуті при опануванні пев-
ного циклу теоретичних дисциплін, а також придбати певний прак-
тичний досвід.

Основні завдання практики: 
• закріплення та поглиблення теоретичних знань шляхом вивчен-

ня досвіду діяльності підприємств;
• придбання досвіду практичної роботи на підприємствах;
• вивчення та опанування функціональних обов’язків службових 

осіб з профілю майбутньої роботи;
• отримання професійних знань, умінь і навичок при виконанні 

конкретних практичних завдань на штатних посадах або на по-
садах дублерів;

• перевірка рівня професійної підготовки і ділових якостей сту-
дентів.

Після проходження практики студенти повинні вміти: 
• вивчати і узагальнювати передовий вітчизняний і зарубіжний 

досвід у галузі комп’ютерних технологій з використанням сучас-
них методів наукових досліджень;

• виконувати на професійному рівні пошук матеріалів з фахових 
питань за допомогою сучасної науково-технічної, довідкової 
літератури, інформаційно-довідкових систем з використанням 
комп’ютеризованих систем опрацювання та пошуку інформації;
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• планувати власну діяльність з використанням теорії прийняття 
рішень у професійній діяльності, комп’ютерних систем забезпе-
чення прийняття рішень;

• узгоджувати рішення, що приймаються, з нормативними актами 
галузі та чинним законодавством;

• створювати соціально-економічні відносини між членами тру-
дового колективу на правових засадах і демократичних принци-
пах.

УмОВИ  ОргАНіЗАції  ТА  ПрОВЕДЕННЯ  ПрАКТИКИ

Виробнича практика проводиться на сучасних підприємствах, в 
установах і організаціях різних галузей господарства різних форм 
власності, які забезпечують виконання програми для відповідних ос-
вітньо-кваліфікаційних рівнів, або в навчально-виробничому підроз-
ділі вищого навчального закладу. Організація практичної підготовки 
студентів регламентується Положенням про проведення практики 
студентів вищих навчальних закладів України (затверджено наказом 
Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. № 93), Положенням 
про практику студентів МАУП, рішеннями та розпорядженнями 
керівництва МАУП.

Бази практики визначає керівництво навчального закладу на ос-
нові прямих договорів із підприємствами, організаціями, установами 
незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності. Сту-
денти можуть самостійно (за погодженням з керівництвом вищого 
навчального закладу) підбирати і пропонувати базу практики.

Виробнича практика може проводитись на підприємствах, в ус-
тановах і організаціях з узагальненим об’єктом діяльності — дослід-
ження, проектування і експлуатація програмних засобів забезпечен-
ня інтелектуальних систем прийняття рішень. Упродовж практики 
студенти виконують роботи таких напрямів економічної діяльності 
(згідно з Державним класифікатором видів економічної діяльності 
ДК009-96):

• діяльність у сфері інформатизації;
• консультації з питань інформатизації;
• створення програмного забезпечення;
• опрацювання даних;
• робота з базами даних;
• інша діяльність у сфері інформатизації;
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згідно з посадовими обов’язками:
• адміністратора бази даних;
• адміністратора даних;
• адміністратора доступу;
• адміністратора доступу груповий;
• адміністратора завдань;
• адміністратора системи;
• інженера з комп’ютерних систем;
• інженера з програмного забезпечення комп’ютерів;
• інженера-програміста;
• програміста прикладного;
• програміста системного;
• інженера із застосування комп’ютерів.
До підприємств — баз виробничої практики висуваються такі ви-

моги:
• здійснення діяльності з дослідження, проектування і експлуата-

ція програмних засобів забезпечення автоматизованих систем;
• наявність високого рівня технічного забезпечення, використан-

ня сучасних інформаційних та інтелектуальних технологій;
• забезпечення проходження практики невеликими групами сту-

дентів.
На підприємства — бази практики покладаються такі функції:
• надання студенту відповідно до програми місця практики, яке 

забезпечує високу ефективність проходження практики;
• дотримання погодженого з вищим навчальним закладом кален-

дарного графіка проходження практики;
• створення умов для одержання здобуття студентом за час про-

ходження практики необхідних знань зі спеціальності;
• надання студентам-практикантам можливості користування 

наявними літературними джерелами та документами, що стосу-
ються питань практики;

• допомога студенту-практиканту в підборі матеріалів, необхідних 
для написання випускної та дипломної робіт;

• контроль за дотриманням студентом-практикантом правил 
внутрішнього трудового розпорядку, встановленого для спів-
робітників організації.

Для проходження практики призначаються керівник практики від 
вищого навчального закладу та від організації, де здійснюється прак-
тика. Перед проведенням практики її керівники організовують уста-
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новчу конференцію студентів, на якій роз’яснюють мету, завдання та 
вимоги до проходження практики, а також ознайомлюють студентів 
з основами техніки безпеки та охорони праці. Студентам-практикан-
там видаються такі необхідні документи:

• програма практики; 
• план-графік проходження практики. 
До відома студентів доводиться також система звітності про про-

ходження практики, а саме вимоги до заповнення щоденника прак-
тики, підготовки письмового звіту та доповіді під час захисту прак-
тики.

Згідно з положенням про практику МАУП студенти при проход-
женні практики зобов’язані:

• до початку практики одержати необхідну документацію та кон-
сультації щодо її оформлення;

• своєчасно прибути на базу практики;
• систематично вести щоденник практики, один раз на тиждень 

надавати його для перевірки керівникам практики;
• у повному обсязі виконувати завдання, передбачені програмою 

практики і вказівками її керівників;
• виконувати правила охорони праці, техніки безпеки і виробни-

чої санітарії;
• відповідати за виконану роботу; 
• своєчасно оформити звітну документацію з практики; 
• скласти залік з практики.
Керівник практики від вищого навчального закладу:
• контролює готовність баз практики та вживає (за потреби) до 

прибуття студентів-практикантів відповідні підготовчі заходи;
• здійснює організаційні заходи в навчальному закладі перед 

від’їздом студентів на практику: інструктаж про порядок про-
ходження практики, видачу студентам-практикантам необхід-
них документів (направлення, програму практики, щоденник, 
календарний план-графік, індивідуальне завдання);

• у тісному контакті з керівником практики від бази практики за-
безпечує високу якість її проходження згідно з програмою;

• контролює забезпечення нормальних умов праці та побуту сту-
дентів-практикантів і проведення з ними обов’язкових інструк-
тажів з охорони праці та техніки безпеки;
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• у складі комісії приймає заліки з практики;
• подає завідувачу кафедри письмовий звіт про проведення прак-

тики із зауваженнями та пропозиціями щодо поліпшення прак-
тики студентів.

Керівник практики від бази практики:
• особисто відповідає за проведення практики;
• організовує практику відповідно до програми практики;
• організовує проведення інструктажів з правил техніки безпеки 

та охорони праці й відповідає за дотримання студентами безпеч-
них умов праці;

• забезпечує виконання погоджених з навчальним закладом гра-
фіків проходження практик за структурними підрозділами під-
приємства (організації);

• забезпечує студентам-практикантам можливість користування 
науково-технічною бібліотекою, лабораторіями, нормативною 
та іншою документацією, необхідною для виконання програми 
практики;

• ознайомлює і контролює дотримання студентами-практиканта-
ми правил внутрішнього розпорядку баз практики;

• створює необхідні умови для засвоєння практикантами нової 
техніки, передових технологій, сучасних методів організації пра-
ці тощо;

• після завершення практики складає письмовий відгук про вико-
нану студентами-практикантами роботу, перевіряє та затверд-
жує їх звіти.

Орієнтовний план-графік практики

№
пор.

Назва теми

1 Установча конференція

2 Основи техніки безпеки та охорони праці

3 Ознайомлення з роботою організації — бази проходження практики

4 Аналіз технічного забезпечення діяльності організації

5 Аналіз програмного забезпечення в організації

6 Виконання типових завдань професійної діяльності 
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У результаті виконання теми 5 “Аналіз програмного забезпечен-
ня в організації” студент повинен підготувати детальний опис двох-
трьох програмних засобів забезпечення автоматизованих систем, які 
використовуються в організації — базі проходження практики. Опис 
програмних засобів забезпечення автоматизованих систем повинен 
містити такі розділи: 

1. Призначення системи.
2. Постановка завдань, для розв’язання яких використовується 

система.
3. Архітектура системи.
4. Опис моделей і методів, використовуваних для реалізації сис-

теми.
5. Приклади застосування програми для розв’язання завдань та їх 

аналіз.
6. Додатки: набори тестових даних.
Підготовлений опис системи включається у звіт про виконання 

програми практики та оцінюється керівниками практики під час за-
хисту практики. 

Для виконання теми 6 “Виконання типових завдань професійної 
діяльності” студент отримує завдання від керівника бази практики. 
Для кожного завдання студент повинен підготувати детальний опис 
його виконання, який так само додається до звіту про виконання про-
грами практики та оцінюється керівниками практики під час захисту 
практики.

ПрОгрАмА  ПрАКТИКИ

Тема 1. Установча конференція
Мета, завдання та вимоги до проходження практики. Огляд про-

грами практики. 
Обговорення календарного плану проходження практики. Прави-

ла оформлення щоденника практики. Правила оформлення письмо-
вого звіту. Умови захисту практики. 

Тема 2.Основи техніки безпеки та охорони праці
Організація охорони праці на підприємстві. Обов’язки працівни-

ка виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці. Громад-
ський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці. 
Відповідальність за порушення законодавчих та інших нормативних 
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актів про охорону праці. Види інструктажів з питань охорони праці 
та порядок їх проведення. Правила охорони праці при експлуатації 
електронно-обчислювальних машин.

Тема 3. Ознайомлення з роботою організації — бази  
проходження практики

Аналіз структури організації. Характеристика діяльності органі-
зації. Ознайомлення практикантів з низовим і середнім рівнем управ-
ління в різних функціональних підрозділах організації.

Форми організації документообігу. Автоматизація документообі-
гу в організації. Технічні та програмні засоби, що використовуються 
для документообігу. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку для співробітників 
організації. Ознайомлення з робочим місцем. 

Тема 4. Аналіз технічного забезпечення діяльності організації
Аналіз технічних засобів в організації. Обладнання робочих місць 

співробітників організації. Мережні засоби. Засоби та пристрої авто-
матизованої підтримки інформаційної бази організації. 

Тема 5. Аналіз програмного забезпечення в організації
Аналіз програмних засобів, що використовуються співробітника-

ми організації. Аналіз інформаційних потоків в організації. Загальна 
характеристика програмного забезпечення робочих місць співробіт-
ників. 

Системне програмне забезпечення. Контроль працездатності про-
грамного забезпечення за допомогою тестів, програм перевірки пра-
цездатності тощо.

Мережеве програмне забезпечення. Програмне забезпечення кор-
поративної роботи. 

Автоматизовані системи опрацювання інформації. Системи управ-
ління базами даних в організації. Системи інтелектуального аналізу. 
Використання аналітичних систем.

Тема 6. Виконання типових завдань професійної діяльності 
Завдання для практикантів встановлює керівник практики від 

підприємства згідно з виробничими функціями, типовими завдання-
ми діяльності та вміннями, які повинен мати бакалавр зі спеціаль-
ності “Програмне забезпечення автоматизованих систем”. 
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Напрями завдань

1. Дослідження та впровадження технологій пошуку та менедж-
менту інформації, зокрема використання методів ідентифікації, 
класифікації, індексації та подання інформації в умовах дослід-
ження нових комп’ютерних інформаційних технологій за допо-
могою програмних і технічних засобів, локальних і глобальних 
комп’ютерних мереж, мережі Інтернет.

2. Наукові дослідження в галузі розробки програмного забезпечен-
ня автоматизованих систем: 
• збирання, опрацювання, аналіз, систематизація науково-тех-

нічної інформації, узагальнення передового вітчизняного та за-
рубіжного досвіду з питань розробки програмного забезпечення 
автоматизованих систем у процесі наукових досліджень за до-
помогою технічного і програмного забезпечення, з використан-
ням сучасних методів наукових досліджень;

• аналіз існуючих технологій і розробка рекомендацій щодо їх 
удосконалення.

3. Проектування автоматизованих систем у конкретній предметній 
галузі, зокрема:
• формулювання завдання з предметної галузі;
• математичне та імітаційне моделювання предметної галузі;
• структурна декомпозиція системи за допомогою математичних 

залежностей, евристичного підходу, операційних досліджень;
• розробка об’єктно-орієнтованої моделі предметної галузі за до-

помогою мов об’єктно-орієнтованого моделювання;
• розробка специфікацій інформаційних систем;
• вибір методу та алгоритму розв’язання конкретних прикладних 

завдань;
• вибір програмних засобів для розв’язання конкретних приклад-

них завдань.
4. Розробка алгоритмів програм для розв’язання завдань побудови 

математичних моделей динамічних процесів та їх прогнозуван-
ня.

5. Розробка алгоритмів і програм оптимізації та оптимального керу-
вання.

6. Розробка алгоритмів і програм для побудови автоматизованих 
систем управління.
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7. Розробка алгоритмів і програм для системного аналізу і прийнят-
тя оптимальних рішень в ієрархічних системах управління.

8. Розробка моделей прийняття рішень, зокрема:
• оцінка вихідних даних моделей з використанням систем і про-

цедур статистичного аналізу;
• побудова математичних моделей для прийняття рішень з ви-

користанням процедур числових методів аналізу чутливості та 
оптимізації;

• аналіз ефективності алгоритмів, що використовуються в мо-
делі;

• знаходження найкращого рішення шляхом використання гіпо-
тез і їх перевірки.

9. Дослідження ефективності баз знань і баз даних, зокрема:
• дослідження систем управління базами даних в екстремальних 

умовах роботи (з SQL-серверами, у глобальних мережах);
• оптимізація прикладних програм ведення баз даних в умовах 

функціонування на платформі клієнт/сервер.
10. Розробка технічного завдання на створення автоматизованої сис-

теми: визначення об’єктів і процесів проектування на базі вимог 
замовника з використанням матеріалів передпроектного обсте-
ження та принципів побудови відкритих систем.

11. Розробка ескізного проекту автоматизованої системи, зокрема: 
• попереднього проектного рішення за матеріалами передпроект-

ного обстеження;
• попереднього проектного рішення щодо концепції інформацій-

ної бази і складу системи.
12. Виконання робіт з технічного і робочого проектування автомати-

зованих систем, зокрема: 
• визначення складу функцій проектованої системи, комплексів 

завдань кожної підсистеми, режимів функціонування;
• розробка рішення про склад інформації, її обсяг, засоби органі-

зації, вхідні та вихідні документи;
• розробка рішення про склад програмного забезпечення, алго-

ритмів процедур і операцій та методи їх організації;
• розробка рішення про склад технічного забезпечення у процесі 

технічного проектування.
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 13. Проектування технічного забезпечення автоматизованих систем, 
зокрема: 
• обґрунтування вибраної структури комплексу технічних за-

собів системи;
• розрахунок характеристик комплексу технічних засобів за ме-

тодиками розрахунку надійності, вартості, інформаційної міст-
кості, пропускної здатності та ін.;

• розробка загальносистемних схемотехнічних рішень в умовах 
проектування системи.

14. Проектування інформаційного забезпечення автоматизованих 
систем, розробка опису предметної області за допомогою об’єктів 
реляційної моделі, зокрема:
• розробка функціональної схеми об’єкта комп’ютеризації на базі 

техніко-економічного обґрунтування, матеріалів передпроект-
ного обстеження;

• розробка схеми документообігу на основі аналізу інформацій-
них потреб персоналу, матеріалів передпроектного обстежен-
ня.

15. Проектування топології, логічної та фізичної структур локальних 
комп’ютерних мереж, зокрема: 
• вибір топології комп’ютерної мережі з урахуванням її розмірів, 

типу, розподілу навантаження, каналів зв’язку між сегмента-
ми; 

• визначення типу протоколу передавання даних мережі з ураху-
ванням сумісності протоколів, сегментації мережі, маршрутиза-
ції;

• розробка логічної та фізичної структур локальної комп’ютерної 
мережі з використанням ретрансляторів, мостів, маршрутиза-
торів.

16. Проектування Інтернет-вузла організації, зокрема:
• розробка структури Інтернет-вузла за допомогою сучасних тех-

нічних і програмних засобів з використанням Інтернет-техно-
логій та технологій розподілу застосувань;

• інтеграція зовнішніх даних, програмних продуктів до Інтернет- 
вузла в умовах розробки web-застосувань;
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• розробка інтерактивних web-сторінок для локальних комп’ю-
терних мереж і мережі Інтернет у процесі підготовки довідко-
во-рекламної інформації за допомогою програмних і технічних 
засобів з використанням текстових, графічних і HTML-редак-
торів, технологій розподілу застосувань.

17. Розробка баз даних, зокрема:
• вибір СУБД на основі оціночних варіантів баз даних, вимог ко-

ристувачів, аналізу технічних, економічних, функціональних, 
сервісних характеристик СУБД;

• розробка логічної структури бази даних за допомогою методу 
нормалізації відношень і методів реляційної алгебри;

• розробка таблиць баз даних і зв’язків між ними.
18. Розробка прикладних процесів управління базами даних, зокре-

ма: 
• розробка засобів навігації за наборами даних за допомогою про-

грамних засобів СУБД;
• розробка методів сортування, фільтрації, пошуку даних у про-

цесі відбору необхідних даних;
• розробка прикладних програм ведення баз даних на платфор-

мі клієнт/сервер в умовах розподілу баз даних за допомогою 
комп’ютерних мереж.

19. Проектування запитів до баз даних, зокрема:
• розробка запитів до баз даних в умовах роботи з локальними і 

віддаленими серверами за допомогою структурованої мови за-
питів SQL;

• оптимізація запитів до баз даних методами аналізу і нормаліза-
ції запитів, вибору стратегії виконання запитів, побудови плану 
запитів.

20. Проектування і розробка баз знань, зокрема:
• вибір формального апарату для подання знань;
• використання механізмів логічного висновку на базі теорії до-

ведення теорем;
• розробка баз знань в умовах проектування інтелектуальних 

систем;
• розробка засобів придбання знань в умовах розробки експерт-

них систем;
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• розробка експертних систем за знаннями експертів предметної 
галузі в умовах слабоструктурованих предметних галузей;

• розробка баз знань за інформацією, отриманою з різних джерел 
або від експертів в умовах багатоекспертного середовища.

21. Розробка візуальних компонентів програмного забезпечення ав-
томатизованих систем, зокрема:
• розробка програми функціональних задач з використанням за-

собів автоматизації програмування;
• розробка візуальних і невізуальних компонентів програмно-

го забезпечення системи на основі використання технології 
об’єктно-орієнтованого програмування;

• розробка програмного інтерфейса користувача за допомогою 
сучасних засобів та інтегрованих середовищ розробника.

22. Оформлення документації на різних стадіях проектування авто-
матизованих систем:  
• розробка документації технічного завдання на створення систе-

ми;
• оформлення документації ескізного проекту системи;
• оформлення документації технічного і робочого проектів систе-

ми.
23. Супроводження системного програмного забезпечення: 

• визначення необхідних компонентів і параметрів операційних 
систем з використанням конфігураційних файлів, системних 
реєстраційних баз даних, резервних копій системи тощо;

• забезпечення надійного функціонування системного програм-
ного забезпечення через системи захисту технічних і програм-
них засобів від несанкціонованого доступу;

• розробка програмних компонентів, що розширюють функції 
операційних систем.

24. Управління комп’ютерними мережами, зокрема: 
• адміністрування комп’ютерних мереж в умовах несправностей і 

конфліктів;
• забезпечення захисту даних у мережах в умовах несанкціонова-

ного доступу;
• відновлення роботи комп’ютерної мережі в аварійних ситуа-

ціях.
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25. Експлуатація і супроводження комп’ютерних мереж, зокрема:
• забезпечення безперервної роботи комп’ютерної мережі за до-

помогою централізації управління і контролю;
• підімкнення локальних мереж до глобальних телекомунікацій-

них каналів з використанням маршрутизаторів, модемів, від-
повідного програмного забезпечення;

• продаж програмної продукції та інформаційних послуг з вико-
ристанням комп’ютерної технології електронного маркетингу.

26. Реалізація проектів автоматизованих систем, зокрема:  
• створення програмних засобів основними мовами програму-

вання;
• відлагодження та тестування програмних продуктів;
• інсталяція та експлуатація програмного забезпечення.

ВИмОгИ  ДО  ОФОрмЛЕННЯ  рЕЗУЛЬТАТіВ  ПрАКТИКИ

Після завершення терміну практики студенти звітують про вико-
нання програми практики.

Письмовий звіт разом із заповненим щоденником практики по-
дається для рецензування керівникам практики. Відгук керівника 
від бази практики повинен відображати ділові та моральні якості, ви-
явлені студентом під час проходження практики, та містити оцінку 
діяльності практиканта. Висновок керівника практики від навчаль-
ного закладу повинен відображати рівень засвоєних студентом тео-
ретичних знань і вміння застосовувати їх на практиці, відомості про 
виконання практикантом усіх розділів програми практики, правиль-
ності оформлення звітної документації, висновки і пропозиції щодо 
оцінки практики.

Після завершення практики проводиться підсумкова конферен-
ція, на якій студенти в індивідуальному порядку захищають звіти з 
практики перед комісією, призначеною завідувачем випускної кафед-
ри або директором навчального підрозділу. До складу комісії входять 
завідувач кафедри (або його заступник) і керівники практики від 
навчального закладу. Під час захисту звіту практики студент повинен 
охарактеризувати виконану роботу на базі практики, внести пропо-
зиції щодо її вдосконалення та обґрунтувати їх доцільність. Диферен-
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ційований залік з практики оцінюється за чотирибальною шкалою. 
Оцінка за практику вноситься до заліково-екзаменаційної відомості 
та залікової книжки студента за підписами членів комісії.

Студенту, який не виконав програму практики, у встановленому 
порядку надається право проходження практики повторно в терміни, 
визначені деканом факультету.
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