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Основним завданням переддипломної практики є безпосередня 

підготовка студентів до самостійної роботи на посаді молодшого спеціаліста 

інженера-програміста, поглиблення та закріплення теоретичних знань і набуття 

практичних навичок щодо встановлення, налагодження та тестування 

програмного забезпечення, отримання досвіду організаційно-виховної роботи в 

колективі. 
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ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ 

Переддипломна виробнича практика є невід’ємною частиною підготовки 

фахівців зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». Згідно з 

навчальним планом студенти проходять переддипломну практику на 

підприємствах, в організаціях та установах різних форм власності. 

Мета практики: 

- оволодіти сучасними методами, формами організації праці у галузі 

майбутньої професії; 

- набути професійних умінь і навичок, необхідних для прийняття 

самостійних рішень; 

- поновити свої знання; 

- закріпити і поглибити знання здобуті при вивченні спеціальних 

дисциплін; 

- навчитися застосовувати їх у професійній діяльності; 

- набути досвіду практичної роботи. 

Завдання практики: 

- вивчити з досвідом організації інформаційних технологій на 

підприємстві, автоматизувати роботу однієї з ланок підприємств, 

організацій різних форм власності та установ; 

- протестувати власну систему обробки інформації, методів виконання 

розрахунків з використанням сучасних технічних засобів; 

- підібрати матеріали для дипломного проекту згідно із завданням 

керівника; 

- брати участь у налагодженні програмного забезпечення; 

- скласти звіт про виконання програми практики. 

 

Основні законодавчі та нормативні акти, які регулюють питання 

організації переддипломної практики 

Переддипломна практика організовується і проводиться відповідно до 

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 

1993 року № 93 і Положення про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 

02.06.93 р. № 161. 

Розподіл студентів на бази практики виконується за наказом директора 

коледжу. Тривалість практики визначається навчальним планом. 

При проходженні практики студент зобов’язаний: 

- своєчасно прибути на базу практики; 

- виконувати правила внутрішнього розпорядку бази практики; 
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- вивчати і дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки та 

виробничої санітарії; 

- у повному обсязі виконувати завдання, передбачені програмою практики; 

- нести відповідальність за виконану роботу; 

- вести щоденник-звіт проходження практики; 

- своєчасно звітувати про проходження практики. 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ВИРОБНИЧОЮ 

ПЕРЕДДИПЛОМНОЮ ПРАКТИКОЮ 

 

Навчально-методичне керівництво практикою забезпечують викладачі 

циклової комісії комп’ютерно-інформаційних дисциплін та керівник практики 

від коледжу. 

Безпосереднє керівництво практикою студентів здійснюють керівники 

практики від місця проходження, які закріплюються наказом керівника 

підприємства, організації, установи. Керівник дає письмовий висновок 

(характеристику) про виконання та засвоєння студентом програми практики, 

здатність практиканта до самостійної роботи. 

 

 

Місце практики 

 

Для проходження переддипломної практики коледж направляє студентів в 

організації та на підприємства різних галузей господарства, виходячи з проблем 

створення різних автоматизованих інформаційних систем та на місце 

проходження технологічної практики (рекомендовано). 

Це сучасні підприємства, установи і організації різних галузей 

господарства різних форм власності, які забезпечують виконання програми для 

відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів або у навчально-виробничому 

підрозділі вищого навчального закладу. 

Підсумковим документом розподілу студентів за базами практики є наказ 

по коледжу, який обумовлює бази практики, керівників практики з викладачів 

випускової кафедри і термін її проведення. 

Детальні відомості про базу практики вказані у рекомендаціях 

технологічної практики. 

Керівник практики від коледжу зобов’язаний: 

- перед початком практики провести зі студентами інструктажі про 

порядок проходження практики, з техніки безпеки та виробничої санітарії; 
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- надати студентам необхідні документи (направлення на практику, 

програму практики); 

- ознайомити студентів із системою звітності про результати практики, а 

саме: необхідність написання та оформлення звіту-щоденника; 

- сприяти студентам у проходженні практики згідно з програмою. 

Керівник практики від бази зобов’язаний: 

- організувати проходження практики студентом відповідно до її плану у 

співпраці з керівником практики від коледжу; 

- ознайомити студента з організацією роботи підприємства, організації, 

установи; 

- провести з практикантом обов’язкові інструктажі з охорони праці, 

техніки безпеки та виробничої санітарії; 

- забезпечити студента робочим місцем, необхідними документами для 

виконання програми практики; 

- здійснювати керівництво роботою студента, надавати йому всебічну 

допомогу при виконанні завдань; 

- контролювати ведення щоденника, підготовку звіту з переддипломної 

практики. 

 

 

СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ПРАКТИКУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ЗАХИСТУ 

 

Після закінчення практики студенти подають керівнику від коледжу звіт-

щоденник з додатками. 

Виконується звіт за рекомендованим зразком у вигляді текстового 

документа, оформленого згідно з вимогами ЄСКД до технічних звітів. 

Звіт повинен містити: 

1. Титульний аркуш. 

2. Направлення на практику. 

3. Відмітки про прибуття на місце практики та вибуття з нього. 

4. Завдання переддипломної практики. 

5. Зміст. 

6. Скорочення та умовні позначення. 

7. Щоденник-графік. 

8. Основна частина. 

9. Пропозиції та висновки. 

10. Виробничу характеристику. 

11. Рецензію викладача. 

12. Список джерел інформації. 

13. Додатки – текстові і графічні матеріали, на які були посилання у тексті звіту. 



6 

 

Його необхідно виконати згідно діючого стандарту оформлення 

текстових документів (ДСТУ 3008-95) на аркушах формату А4 (210х297мм), 

засобами сучасних комп’ютерних технологій та прикладного програмного 

забезпечення шрифтом типу Times New Roman, підкресленим курсивом, 

14 кеглю, інтервалом між рядками – 1,5, вирівнювання – по ширині. 

Лістинги програм документувати (надрукований на аркушах текст 

програми шрифтом 12 кеглю, одиничним міжрядковим інтервалом). 

Відповідно до Конституції України та закону «Про мову» звіт виконати 

українською мовою. 

Для основної частини звіту рекомендовано такий перелік розділів: 

1. Установча конференція. Основи техніки безпеки та охорони праці. 

2. Аналіз структурного підрозділу підприємства та функціональної сфери 

роботи програмного продукту. 

3. Аналіз методів та засобів розробки програмного продукту для діяльності 

організації. 

4. Підбір матеріалу для дипломного проекту згідно із завданням керівника. 

У заключній частині звіту практиканту необхідно занотувати висновки, 

дати пропозиції, зауваження і побажання щодо переддипломної практики. 

Обов’язково у кінці вказати список використаних нормативних джерел та 

літератури, які були використані протягом терміну проходження практики. 

Після звіту розмістити додатки з необхідними для пояснення таблицями, 

схемами, діаграмами, алгоритмом написання програми та її лістингом та файл 

презентації про підприємство, організацію, установу, якщо база практики, на 

якій перебував студент, нова. Додатки позначають великою літерою кирилиці, 

починаючи з А (наприклад, Додаток Г). 

Звіт про проходження переддипломної практики студент захищає (з 

диференційованою оцінкою) перед комісією, до складу якої входять керівники 

практики від коледжу та, якщо можливо, від бази практики, досвідчені 

викладачі циклової комісії. 

 

 

Орієнтовний план-графік практики 

№ 

з/п 
Назва теми 

1. Установча конференція. Основи техніки безпеки та охорони праці. 

2. Аналіз структурного підрозділу підприємства та функціональної сфери 

роботи програмного продукту. 

3. Аналіз методів та засобів розробки програмного продукту для діяльності 

організації. 

4. Підбір матеріалу для дипломного проекту згідно із завданням керівника. 
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У результаті виконання робіт до теми 1 «Установча конференція. Основи 

техніки безпеки та охорони праці» студент отримує від керівника практики від 

кафедри такі необхідні документи: 

– методичні рекомендації та вказівки проходження практики; 

– програму практики; 

– направлення на практику; 

– план-графік проходження практики. 

У результаті виконання робіт до теми 2 «Аналіз структурного підрозділу 

підприємства та функціональної сфери роботи програмного продукту» студент 

подає у щоденнику-звіті інформацію про структурний підрозділ підприємства, 

у якому встановлює програмний продукт. А також вказує чи враховані 

функціональні можливості програмного продукту з урахуванням 

функціональної сфери структурного підрозділу підприємства. Усю цю 

інформацію студент-практикант відображає у звіті-щоденнику. 

У результаті виконання теми 3 «Аналіз методів та засобів розробки 

програмного продукту для діяльності організації» студент повинен підготувати 

детальний опис та модель функціонування розробленого програмного 

забезпечення, яке буде використовуватися у структурному підрозділі 

підприємства – бази проходження практики. 

Опис моделі задачі функціонування розробленого програмного 

забезпечення повинен містити такі розділи: 

1. Призначення програмного забезпечення. 

2. Постановка завдань, для розв’язання яких використовується програма. 

3. Концептуальна модель (ER-діаграма або діаграма об’єктів) та логічна модель 

предметної області програмного продукту. 

4. Функціональна схема програмного продукту. 

5. Структурна схема програмного продукту. 

6. Алгоритм роботи програмного продукту. 

7. Додатки (за необхідністю). 

Для опису архітектури програмного продукту рекомендується 

використовувати діаграми з текстовими поясненнями. 

Для відображення архітектури програмного продукту рекомендовано 

розробити: функціональну схему програмного, структурну схему програмного 

продукту, здійснити проектування структури бази даних, розробити та описати 

алгоритм функціонування програмного продукту та його підпрограм. 

Функціональна схема програмного продукту відображає функціонально-

блокову структуру інформаційних процесів на заданому об’єкті проектування 

як у цілому, так і в окремих його частинах. Також на схемі можна вказати 

комплекс технічних засобів, включаючи засоби автоматизації.  
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При розробці функціональної схеми необхідно здійснити вибір: 

- методів і засобів одержання й обробки первинної інформації; 

- методів і засобів, що реалізують вторинну переробку отриманої 

інформації; 

- методів і технічних пристроїв для безпосереднього впливу на об’єкт чи 

проектування його керуючих органів.  

Функціональна схема розробляється, виходячи з комплексу задач 

програмного продукту (див. додаток В). 

Структурна схема програмного продукту демонструє структуру 

програмних компонентів і показує взаємодію між окремими компонентами 

програми і фрагменти сценарію роботи. 

Структурна схема повинна відбивати основні проектні рішення з 

функціональної, технічної чи організаційної структури проектованого 

програмного забезпечення. 

На структурній схемі можуть бути показані: 

- виробничі підрозділи об’єкта, що підлягає автоматизації; 

- органи керування процесами; 

- технічні засоби, що забезпечують реалізацію основних процесів 

автоматизації; 

- технологічний (експлуатаційний) персонал і спеціалізовані служби, що 

забезпечують роботу системи; 

- взаємозв’язки структурних підрозділів на об’єкті автоматизації; 

- структура даних розроблювальної БД; 

- структура інформаційних потоків проектованого програмного продукту; 

- схема процесу обробки інформації елементами програми. 

Елементи структурної схеми на кресленні зображуються у вигляді 

прямокутників з відповідними поясненнями, а також у вигляді таблиць (див. 

додаток Е). 

Проектування структури бази даних. 

Значна частина проектів, які досліджуються у дипломній роботі, 

спрямована на розробку програмних продуктів, у рамках яких здійснюється 

обробка даних різної складності. Метою таких проектів є створення додатків з 

базами даних. Практично в усіх таких проектах вирішується завдання 

проектування баз даних. 

Основними етапами проектування бази даних є: 

- збір та аналіз вхідних даних; 

- побудова логічної моделі бази даних; 

- створення фізичної моделі бази даних 

- створення серверного коду; 

- проектування модулів додатків бази даних. 
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Процес проектування бази даних може бути представлений у вигляді 

діаграми «суть-зв’язок» (ER-діаграми) або логічної моделі бази даних (див. 

додаток Ж). 

Алгоритм функціонування програмного продукту відображає 

послідовності виконання процесів через блок-схеми з найбільш важливими 

процедурами і функціями (див. додаток З). Для дипломних робіт, пов’язаних з 

розробкою web-сайтів приводиться структура (карта) проектованого сайта. 

(див. додаток К). 

Аналіз інструментальних засобів розробки. 

Дослідження інструментальних засобів розробки програмного продукту 

здійснюється для вибору та застосування найбільш доцільних і ефективних. 

Крім цього обґрунтовується вибір апаратних засобів, описується системне 

програмне забезпечення функціонування програмного продукту та умови 

сумісності програм. Після цього здійснюється опис переваг обраної мови і 

середовища програмування для реалізації програмного продукту. 

Підготовлений опис моделі включається у звіт про виконання програми 

практики та оцінюється керівниками практики під час захисту практики. 

Для виконання теми 4 «Підбір матеріалу для дипломного проекту згідно із 

завданням керівника» 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 програми практики 

та оцінюється керівниками практики під час захисту практики. 

 

 

ВИмОгИ ДО ОФОрмЛЕННЯ рЕЗУЛЬТАТіВ ПрАКТИКИ 

 

Щоденник – це основний документ студента під час проходження 

практики, у якому стисло фіксується зміст роботи, проведеної студентом 

кожного дня. 

Студент щодня повинен коротко записувати у щоденник усе, що він зробив 

за день для виконання плану проходження практики. Більш докладні записи він 

веде у робочих зошитах, які є продовженням щоденника, та є базою для 

подальшої підготовки звіту про практику. 

Не рідше, як раз на тиждень студент зобов’язаний подавати щоденник на 

перегляд керівникам практики від підприємства та від коледжу, які дають 

письмові зауваження, пропозиції, додаткові завдання. Зміст щоденника є 

основою для подальшої підготовки відгуку та висновків керівниками практики. 

Оформлення звіту та щоденника студент виконує з дотриманням вимог до 

результатів технологічної практики. Звіт та щоденник студент повинен здати у 

навчальний заклад керівнику від РДАК. 
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ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

 

Розділ І. Загальний опис функціонування підприємства, установи, 

організації 

1.1 Реєстрація за місцем розташування (поштовою адресою) 

підприємства. 

1.2 Схематичний опис структурного підрозділу підприємства, на якому 

проходиться практика. 

1.3 Перелік матеріально-технічної бази, електронно-обчислювальної 

техніки та програмного забезпечення, що забезпечує автоматизацію 

обробки інформації підприємства. 

1.4 Повторення посадових інструкцій спеціалістів підприємства з 

інформаційних технологій. 

1.5 Обґрунтування необхідності автоматизування визначеного процесу 

на певній ділянці підприємства. 

Розділ ІІ. Аналіз методів та засобів розробки програмного продукту для 

діяльності організації. 

1.1  Аналіз предметної області, опис проблем підприємства та відділу, в 

якому буде функціонувати розроблений програмний продукт. 

1.2  Формування завдання розроблюваного програмного продукту, його 

основні функції у відділі підприємства, етапи розробки програмного 

продукту. 

1.3  Розробка специфікацій майбутнього програмного продукту, 

визначення видів та типів інформації, яку буде обробляти 

програмний продукт. 

1.4  Аналіз вхідної документації, з якої буде формуватись інформаційна 

база даних програмного продукту. 

1.5  Формування методів обробки інформації програмним продуктом 

(основні функції програмного продукту). 

1.6  Аналіз вихідної документації, звітності, яка буде формуватись в 

результаті роботи програмного продукту. 

1.7  Визначення обсягу інформації, її структури, схеми вводу даних, 

методи контролю, порядок обробки і збереження. 

1.8  Обґрунтування вибору мови програмування. 

1.9  Робота з підготовки інформації на ПК для накопичення і 

систематизації показників нормативного і довідкового фонду, 

розробки форм вхідних та  вихідних документів, ведення архівів. 

1.10 Опис технічного середовища функціонування програмного продукту, 

його сумісність з програмним забезпеченням ПК. 
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1.11 Корегування програмного забезпечення для рішення простих задач 

на кожному етапі, його налагодження і експериментальна перевірка. 

Розділ ІІІ. Підбір матеріалу для дипломного проекту згідно із завданням 

керівника. 

1.1 Формування додатку з логічною моделлю предметної області 

програмного продукту. 

1.2 Оформлення функціонально-структурної схеми програмного 

продукту. 

1.3 Детальний опис керуючого алгоритму роботи програмного 

продукту. 

Розділ ІV. Виробничо-організаційна діяльність. 

1.1 Документування. Дослідне впровадження. Промислова 

експлуатація. 

1.2 Надання технологічної та практичної допомоги користувачам у 

процесі реалізації завдання. 

1.3 Прийняття участі у підготовці матеріалів для проведення нарад з 

питань комп’ютеризації та використання програмних продуктів. 

Список використаної літератури. 

Додатки: 

1. Додаток А. Файл презентації бази практики на електронному носії, 

якщо база відрізняється від технологічної. 

2. Додаток Б. Концептуальна модель та логічна модель предметної 

області програмного продукту. 

3. Додаток В. Функціональна схема програмного продукту. 

4. Додаток Г. Cтруктурна схема програмного продукту. 

5. Додаток Д. Алгоритм роботи програмного продукту (блок-схема). 

6. Додаток Е. Лістинг програмного продукту. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ, НАВИЧОК І ВМІНЬ ПРАКТИКАНТІВ 

 

Визначення рівня знань здійснюється за такими критеріями: 

 

№ 

п/п 
Назви виду роботи, способи набуття знань 

Максимальна 

кількість балів 

1.  Визначення мети і завдань практики, об’єкту та 

предмету дослідження 

5 

1.  Розкриття змісту роботи, чіткість, повнота та 

послідовність розкриття кожного питання плану 

практики 

5 

1.  Наявність додатків роботи, елементи творчого пошуку 10 

1.  Аргументованість висновків, обґрунтованість 

пропозицій 

5 

1.  Відповідність вимогам щодо оформлення роботи 10 

1.  Захист звіту-щоденника: 

∙ вміння студента лаконічно, грамотно та 

аргументовано викладати матеріал, оперувати 

термінами, цифрами; 

∙ наявність ілюстративного матеріалу (схем, таблиць, 

малюнків, діаграм, графіків) та додатків, їх 

відповідність змісту звіту-щоденника; 

∙ вміння чітко відповідати на поставлені запитання 

керівників практики 

15 балів: 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 Підсумкова оцінка 50 балів 

 

Традиційному оцінюванню знань відповідає така шкала: 

− оцінка «відмінно» – 45-50 балів; 

− оцінка «добре» – 38-44 бала; 

− оцінка «задовільно» – 30-37 балів; 

− оцінка «незадовільно» – нижче 30 балів. 
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Додаток А 

 

Шаблон оформлення технічного завдання 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Керівник дипломної роботи 

____________ Прізвище та 

ініціали 

«____» __________ 20___ р. 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 
на розробку програмного продукту «назва ПП» 

 

 

спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення» 

галузь знань 12 «Інформаційні технології» 

 

 

 

 

 

 

Виконав студент 

41-П групи 

Іванов І. І. 

 

 

 

 

 

 

2016 
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ЗМІСТ РОЗДІЛІВ 

 

ВСТУП 

Містить коротку характеристику області застосування програми або 

програмного продукту, а також об’єкта (системи), у якому передбачається їх 

використовувати. Основне призначення вступу – продемонструвати актуальність 

даної розробки й показати, яке місце ця розробка займає в ряді подібних. 

РОЗДІЛ І. НАЙМЕНУВАННЯ Й ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ. 

Містить найменування програмного продукту, коротку характеристику області 

його застосування (підприємство, відділ, конкретний користувач і т.п.).  

РОЗДІЛ ІІ. ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБКИ. 

Зазначає: 

- документ (документи), на підставі яких ведеться розробка. Таким документом 

може служити індивідуальне завдання, план, наказ, договір, клопотання тощо; 

- організацію, що затвердила цей документ і дату його затвердження; 

- найменування або умовну позначку теми розробки. 

РОЗДІЛ ІІІ. ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗРОБКИ. 

Описує функціональне й експлуатаційне призначення програми або 

програмного виробу. 

РОЗДІЛ IV. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ. 

Містить наступні підрозділи: 

4.1. Вимоги до функціональних характеристик; 

4.2. Вимоги до надійності; 

4.3. Умови експлуатації; 

4.4. Вимоги до складу й параметрів технічних засобів; 

4.5. Вимоги до інформаційної й програмної сумісності; 

4.6. Спеціальні вимоги. 

4.1. Вимоги до функціональних характеристик – це вимоги до складу 

виконуваних функцій, організації вхідних і вихідних даних, тимчасові 

характеристики тощо. 

4.2. Вимоги до надійності – це визначені вимоги до забезпечення надійного 

функціонування програмного продукту (забезпечення стійкого функціонування, 

контроль вхідної й вихідної інформації, час відновлення після відмови, реакція 

програми на нестандартні ситуації і т. п.). 

4.3. Умови експлуатації перераховують їх та вид обслуговування, необхідна 

кількість і кваліфікація персоналу. 

4.4. Вимоги до складу й параметрів технічних засобів містять склад 

технічних засобів із вказівкою їхніх технічних характеристик. 

4.5. Вимоги до інформаційної й програмної сумісності зазначають вимоги до 

інформаційних структур на вході й виході, до методів рішення, кодів програм, мов 

програмування. При необхідності повинен забезпечуватися захист інформації й 

програм. 

РОЗДІЛ V. СТАДІЇ Й ЕТАПИ РОЗРОБКИ. 

Описує необхідні стадії розробки, етапи й зміст робіт (перелік програмних 

документів, які повинні бути розроблені, погоджені й затверджені), а також, як 

правило, строки розробки й визначають виконавців. 

РОЗДІЛ VІ. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ Й ПРИЙМАННЯ. 

Містить види тестувань програмного продукту і загальні вимоги до приймання 

роботи. 
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Додаток Б 

Приклад функціональної схеми 

програмного продукту «Формування замовлення товару» 
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Додаток В 

Приклад функціональної схеми програмного продукту 

«Розстрочення грошових зобов’язань (податкового боргу) платників 

податків» 
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 Додаток Г 

Приклад логічної моделі бази даних 

для предметної області «Вищий навчальний заклад» 
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Додаток Д 

Приклад алгоритму функціонування програмного продукту 

 

Початок 

Вибір необхідної дії 

Занесення інформації до БД 

Перегляд всієї інформації 

Перегляд стану оплати 

Редагування інформації 

Вибір необхідної дії 

Перегляд інформації про клієнтів 

Перегляд інформації про об’єкти 

Редагування інформації 

Редагування інформації 

Друк 

Друк 

Редагування інформації 

Друк 

Збереження 

Збереження 

Збереження 

Кінець 
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Додаток Е 

Приклад структури (карти) сайту 

 

Головна сторінка 

Задачі проекту 

Проекти 

Створення нового проекту 

Інформація по проекту 

Діаграма Ганта 

Працівники 

Авторизація 

Підзадачі проекту 

Незареєстровані користувачі 

Розробники 

Проект менеджер 

Реєстрація 
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