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Програма та методичні рекомендації технологічної практики для студентів 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», галузі знань 12 

«Інформаційні технології», спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» 

містять пояснювальну записку, умови організації та проведення практики, програму 

практики, вимоги до оформлення результатів практики, список рекомендованої 

літератури, а також додатки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Практика студентів вищих навчальних закладів України є невід’ємною 

складовою частиною освітньо-професійної підготовки фахівців. Основним 

завданням практики є якісна практична підготовка майбутнього фахівця. Практична 

підготовка студентів навчальних підрозділів Рівненського державного аграрного 

коледжу є невід’ємною складовою освітньо-професійної підготовки фахівців, у 

процесі якої закладаються базовий досвід професійної діяльності, практичні уміння 

та навички, професійні якості особистості майбутнього фахівця. 

Програма практики та методичні рекомендації визначаються основними 

положеннями освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця і складена 

відповідно до освітньо-професійної програми, навчального плану підготовки із 

спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та вимог Міністерства 

освіт і науки України щодо практики студентів. 

Згідно з навчальним планом вище вказаної спеціальності технологічна практика 

проводиться на IV курсі терміном п’ять тижнів. Технологічна практика передбачає 

отримання необхідного обсягу теоретичних знань та умінь відповідно до 

кваліфікаційного рівня. 

Технологічна практика студентів проводиться в умовах, максимально 

наближених до умов професійної діяльності, і є відповідним її аналогом. 

У період практики студентів закладаються основи досвіду професійної 

діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості фахівця. 

Від ступеня успішності на цьому етапі залежить професійне становлення 

майбутнього фахівця. 



МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

 

Технологічна практика ставить за мету: 

– поглибити й закріпити теоретичні знання студентів з програмування, що 

дозволяють створювати успішно працююче програмне забезпечення; 

– отримати відомості щодо соціальних та професійних питань програмування, 

зокрема щодо професійної та етичної відповідальності фахівця з системного 

програмування; 

– набути практичних навичок і досвіду аналізу предметних областей та їх 

формалізації при проектуванні інформаційних систем; 

– ознайомитись безпосередньо на підприємствах, в організаціях, установах з 

підготовкою до виробничого процесу, закріпити знання та вміння, здобуті при 

опануванні певного циклу теоретичних дисциплін, а також придбати певний 

практичний досвід. 

Основні завдання практики: 

– закріпити і поглибити теоретичні знання шляхом вивчення досвіду діяльності 

підприємства, придбати досвід практичної роботи на підприємствах, перевірити 

рівень професійної підготовки та ділових якостей студентів; 

– вивчити і опанувати функціональні обов’язки, службових осіб з майбутньої 

спеціальності та отримати професійні знання, уміння, навички при виконанні 

конкретних практичних завдань на штатних посадах або на посадах дублерів. 

Після проходження практики студенти повинні вміти: 

– організовувати основні факти, концепції, принципи та технології проектування та 

створення систем, порядок їх документального оформлення, порядок проведення 

робіт зі створення систем; 

– 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; 

– планувати власну діяльність з використанням теорії прийняття рішень у 

професійній діяльності, комп’ютерних систем забезпечення прийняття рішень; 

– узгоджувати рішення, що приймаються, з нормативними актами галузі та чинним 

законодавством; 

– створювати соціально-економічні відносини між членами трудового колективу на 

правових засадах і демократичних принципах. 

 

 



МІСЦЕ ПРАКТИКИ 

 

Для проходження технологічної практики коледж направляє студентів в 

організації та на підприємства різних галузей господарства, виходячи з проблем 

створення різних автоматизованих інформаційних систем. 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. 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 

і Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, 

затвердженим наказом Міністерства освіти України від 02.06.93 р. № 161), 

Положенням про практику студентів РДАК, рішеннями та розпорядженнями 

керівництва РДАК. 

Студенти, які мають цільові договори на навчання з підприємствами проходять 

практику на цих підприємствах. Якщо підприємство-замовник не може забезпечити 

якісне проходження практики згідно з її програмою, то студент проходить практику 

на іншому підприємстві за узгодженням з підприємством-замовником. 

Студенти, які не мають цільових контрактів, проходять практику на 

підприємствах, здатних забезпечити якісне проведення практики згідно з її 

програмою та висловили згоду на проведення практики. Студенти можуть 

самостійно (за погодженням з керівництвом вищого навчального закладу) підбирати 

і пропонувати базу практики. 

Технологічна практика може проводитись на підприємствах, в установах і 

організаціях з узагальненим об’єктом діяльності – дослідження, проектування та 

експлуатація програмних засобів забезпечення інтелектуальних систем прийняття 

рішень. 



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. 

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; 

– опрацювання даних; 

– робота з базами даних; 

– інша діяльність у сфері інформатизації; 

згідно з посадовими обов’язками: 

– адміністратора бази даних; 

– адміністратора даних; 

– адміністратора доступу; 

– адміністратора доступу груповий; 

– адміністратора завдань; 

– адміністратора системи; 

– спеціаліста з комп’ютерних систем; 

– спеціаліста з програмного забезпечення комп’ютерів; 

– техніка-програміста; 

– програміста прикладного забезпечення; 

– програміста системного забезпечення; 

– спеціаліста із застосування комп’ютерів. 

До підприємств – баз виробничої практики висуваються такі вимоги: 

– здійснення діяльності з дослідження, проектування і експлуатації програмних 

засобів забезпечення автоматизованих систем; 

– наявність високого рівня технічного забезпечення, використання сучасних 

інформаційних та інтелектуальних технологій. 

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 календарного графіка 

проходження практики; 

– створення умов для одержання здобуття студентом за час проходження 

практики необхідних знань зі спеціальності; 

– надання студентам-практикантам можливості користування наявними 

літературними джерелами та документами, що стосуються питань практики; 

– допомога студенту-практиканту у підборі матеріалів, необхідних для 

написання дипломної роботи; 

– контроль за дотриманням студентом-практикантом правил внутрішнього 

трудового розпорядку, встановленого для співробітників організації. 



КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ. 

КОНТРОЛЬ ЗА ПРОХОДЖЕННЯМ ПРАКТИКИ 

Для проходження практики призначаються керівник практики від вищого 

навчального закладу та від організації, де здійснюється практика. 

Керівник практики від кафедри, який визначається наказом по коледжу, повинен 

перед початком практики провести організаційні збори студентів-практикантів. 

Згідно з положенням про практику РДАК студенти при проходженні практики 

зобов’язані: 

– до початку практики одержати необхідну документацію та консультації щодо 

її оформлення від керівника практики з коледжу; 

– 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 та відповідати за виконану роботу; 

– виконувати правила охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії; 

– своєчасно оформити звітну документацію з практики та захистити її. 

Загальне керівництво практикою на підприємстві здійснюється відділом 

технічного навчання, або (у разі відсутності такого) відділом кадрів. За наявності 

вакантних робочих місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо 

робота на них відповідає вимогам програми практики. При цьому не менше 50% 

часу відводиться на загально-професійну підготовку за програмою практики. 

Керівник практики від підприємства визначає студенту-практиканту робоче 

місце у підрозділі на час практики згідно з її програмою, проводить інструктаж 

студента-практиканта з техніки безпеки на робочому місці, контролює відповідність 

робочого місця вимогам охорони праці, створює студенту-практиканту необхідні 

умови для виконання програми практики, контролює виконання студентом трудової 

дисципліни, надає студенту необхідну методичну допомогу з професійних питань. 



ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРАКТИКИ 

 
№ 

пор. 
Назва теми 

1. Установча конференція. Основи техніки безпеки та охорони праці 

2. Загальне ознайомлення із структурою підприємства, видом його діяльності та її 

організацією, методами здійснення управління та контролю. 

3. Аналіз технічного та програмного забезпечення підприємства. 

4. Виконання типових завдань професійної діяльності. 

4.1. 
Збір, аналіз, систематизація інформації про підприємство для визначення його 

складових структур та порядку обробки інформації. 

4.2. 
Визначення рівнів та органів управління підприємства, підпорядкованих та 

виконавчих ланок, які контролюють потоки інформації від вхідної до вихідної. 

4.3. 
Відображення функцій з формування документообігу на підприємстві: планування, 

організація,  контроль. 

4.4. Побудова моделі підприємства та його автоматизованої інформаційної системи. 

 

ПРОГРАМА ПРАКТИКИ 

 

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

Мета, завдання та вимоги до проходження практики. Огляд програми практики. 

Обговорення календарного плану проходження практики. Правила оформлення 

звіту-щоденника практики. Умови захисту практики. 

Організація охорони праці на підприємстві. Обов’язки працівника виконувати 

вимоги нормативних актів про охорону праці. Громадський контроль за 

дотриманням законодавства про охорону праці. Види інструктажів з питань охорони 

праці та порядок їх проведення. Правила охорони праці при експлуатації 

електронно-обчислювальних машин. 

У результаті виконання теми 1 студент отримує від керівника практики від 

кафедри такі необхідні документи: методичні рекомендації та вказівки проходження 

практики; програма практики; направлення на практику; план-графік проходження 

практики. 

Тема 2. Ознайомлення з роботою організації – бази проходження практики 

Знайомство та аналіз зі структурою організації. Характеристика діяльності 

організації. Ознайомлення практикантів з рівнями управління у різних 



функціональних підрозділах організації, місцем розташування, поштову адресу, 

основні види його діяльності. Ознайомлення з робочим місцем. 

Форми організації документообігу. Автоматизація документообігу в організації. 

Технічні та програмні засоби, що використовуються для документообігу. 

У результаті виконання теми 2 студент подає у звіті-щоденнику інформацію про 

підприємство. Усю цю інформацію відобразити у створеній студентом засобами 

програмного забезпечення ПК презентації про підприємство. 

Тема 3. Аналіз технічного та програмного забезпечення діяльності організації 

Аналіз та перелік технічних засобів в організації. Обладнання робочих місць 

співробітників організації. Мережні засоби. Засоби та пристрої автоматизованої 

підтримки інформаційної бази організації. 

Аналіз інформаційних потоків в організації. Аналіз та перелік системного 

програмного забезпечення. 

Наявність мережного програмного забезпечення. Програмне забезпечення 

корпоративної роботи. Автоматизовані системи опрацювання інформації. Системи 

управління базами даних в організації. 

У результаті виконання теми 3 студент повинен підготувати детальний опис та 

перелік наявної матеріально-технічної бази, електронно-обчислювальної техніки та 

програмного забезпечення, які використовуються в організації. 

Тема 4. Виконання типових завдань професійної діяльності 

Для виконання теми 4 студент отримує завдання від керівника бази практики та 

оформляє звіт-щоденник. 

Для кожного завдання студент повинен підготувати детальний опис його 

виконання, який так само подається у звіті про виконання програми практики та 

оцінюється керівниками практики під час захисту практики. 

У результаті виконання теми 4 студент повинен підготувати детальний опис 

потоків інформації з переліком супроводжувальної документації від вхідної до 

вихідної та переліком методів збору та опрацювання інформації на підприємстві. 

 



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ 

Звіт-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 та для подальшої підготовки 

написання дипломної роботи. 

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. 

Оформлений звіт-щоденник студент повинен здати у навчальний заклад 

керівнику від коледжу. Без заповненого щоденника студент не допускається до 

заліку. 

Звіт технологічної практики переважно пов’язаний з тим відділом 

підприємства, який безпосередньо пов’язаний з робочим місцем студента на 

практиці і стосується тих технологічних процесів і задач, які були об’єктом 

вивчення під час проходження практики і належать до тематики подальших 

досліджень, а саме, до написання дипломної роботи. 

Звіт повинен бути чітким, стислим, характеризуватися ясністю і переконливістю 

викладів результатів роботи, обґрунтованістю висновків і рекомендацій. 

Виконується звіт у вигляді текстового документа, оформленого згідно з вимог 

ЄСКД до технічних звітів. 

Зразок оформлення щоденнику-звіту додається в електронному вигляді. 

Уся текстова інформація у звіті оформлюється як і інші текстові документи (для 

набору у текстовому редакторі Word рекомендовано: шрифт – Times New Roman, 

розмір шрифту – 14 пт, курсив, абзац – 1,25 см, з вирівнюванням основного тексту 

по ширині сторінки). 

Додатки позначають великою літерою кирилиці, починаючи з А (наприклад, 

Додаток А.). Далі вказується назва додатку. Всі додатки повинні мати назву. 

Кожний з розділів звіту починається з нової сторінки. 



Розділ СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ для звіту не є 

обов’язковим, якщо їх немає у звіті. Якщо у тексті звіту є поняття, яке потребує 

скорочення або умовного позначення і таке поняття трапляється у тексті більше ніж 

3 рази, то для полегшення сприйняття тексту розшифровку цього позначення слід 

внести до вищеназваного розділу (наприклад, МНК – метод найменших квадратів). 

ВСТУП не повинен перевищувати однієї сторінки тексту. У вступі наводяться 

відомості про місце проходження практики, її мету і завдання, тенденції розвитку 

відповідної галузі промисловості і місце даного підприємства у галузі. Визначається 

роль комп’ютерного моделювання виробничих процесів даного підприємства для 

забезпечення високого рівня виробництва і конкурентоспроможності на сучасному 

ринку збуту. Дається коротка характеристика змісту звіту, об’єкта вивчення, 

результатів практики. 

У додатку (презентації про підприємство) необхідно вказати: 

- назву підприємства,  

- його юридичну адресу, 

- описати основний вид його діяльності, 

- структуру підприємства, 

- місце комп’ютерних технологій на даному виробництві, 

- характеристику відділу (цеху, ділянки, лабораторії, кафедри та ін.), в якому 

студент проходить практику. 

У ПРОПОЗИЦІЯХ ТА ВИСНОВКАХ стисло наводиться аналіз роботи, 

виконаної студентом під час практики, робляться висновки щодо її результатів, 

наводяться пропозиції з питань покращання організації практики, удосконалення 

наукових досліджень, індивідуальних завдань. 

До ДОДАТКІВ повинен бути вкладений пакет документів, до яких належать: 

ОБОВ’ЯЗКОВІ: 

- презентація підприємства (бази практики) на диску; 

- функціонально-структурна схема обігу інформації на підприємстві; 

- модель ІС підприємства; 

БАЖАНІ: 



- договір (наказ) про працевлаштування (копія); 

- клопотання підприємства (див. додаток А) на виконання кваліфікаційної 

роботи (розробки програмного забезпечення). 

Звіт-щоденник практики подається для рецензування керівнику практики від 

коледжу. Відгук керівника від бази практики подається у вигляді характеристики 

студента-практиканта. 

Після завершення практики проводиться підсумкова конференція, на якій 

студенти в індивідуальному порядку захищають звіти з практики перед комісією, 

призначеною завідувачем відділення. Диференційований 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 у терміни, визначені завідувачем 

відділення. 

 



 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 

2.  Розкриття змісту роботи, чіткість, повнота та 

послідовність розкриття кожного питання плану 

практики 

5 

3.  Наявність додатків роботи, елементи творчого пошуку 10 

4.  Аргументованість висновків, обґрунтованість 

пропозицій 

5 

5.  Відповідність вимогам щодо оформлення роботи 10 

6.  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. 



Додаток А 

 

 

Фірмовий бланк підприємства або лист з кутовим штампом вихідної документації 

 

 

Ддиректору Рівненського 

державного аграрного коледжу 

Корсуну Я. П. 

Керівника ТзОВ ім. Воловікова 

Петренка П. П. 

 

 

 

КЛОПОТАННЯ 

 

 

 

Прошу Вашого дозволу на розробку програмного забезпечення «Управління 

запасами» студентом Іванчуком Іваном Івановичем спеціальності 5.05010301 

«Розробка програмного забезпечення» Рівненського державного аграрного коледжу 

впродовж 2013-2014 навчального року на базі ТзОВ ім. Воловікова Петренка П. П. 

 

 

Керівник ТзОВ ім. Воловікова     Петренко П. П. 

 

 

М. П. 
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