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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Практична підготовка є невід’ємною складовою освітньо-професійної
програми підготовки фахівців зі спеціальності 121 Інженерія програмного
забезпечення ОПП «Інженерія програмного забезпечення».
Зміст, послідовність практик визначається наскрізною програмою
практики, яка відповідає навчальному плану спеціальності.
Наскрізна програма практики студентів зі спеціальності – це основний
навчально-методичний документ, що регламентує мету, зміст і послідовність
проведення практики студентів на визначених базах практик, підведення
підсумків практики студентів і містить рекомендації щодо видів, форм і
методів контролю якості підготовки (рівень знань, уміння і навички), які
студенти повинні отримувати під час проходження практики.
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ
Метою практики є: закріплення та поглиблення теоретичних знань,
здобутих в процесі вивчення професійно-орієнтованих навчальних
дисциплін, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за
спеціальністю.
Завданням практики є:
- вивчення досвіду об’єктів практики в галузі інформаційних технологій,
методів організації та управління їх діяльністю, застосування комп’ютерної
техніки та інформаційних технологій, закріплення і поглиблення студентами
теоретичних знань, отриманих ними в процесі навчання;
- оволодіння функціональними обов’язками службових осіб з профілю
майбутньої роботи, формування системного підходу до аналізу об’єкта;
- формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати
самостійні рішення в умовах конкретного виробництва;
- оволодіння сучасними методами, формами організації праці,
знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності;
- здобуття практичних навичок та досвіду роботи в галузі інженерії
програмного забезпечення, застосування знань з моделювання та нових
комп`ютерних інформаційних технологій, автоматизованих систем
управління підприємствами (АСУП), автоматизованих систем обробки
економічної інформації (АСОЕІ), автоматизованих систем управління
технологічними процесами (АСУТП);
- збирання необхідних матеріалів для написання курсових та дипломних
робіт.
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2. ОБ’ЄКТ І БАЗИ ПРАКТИКИ
Об’єктом практики є процеси збирання, аналізу, обробки, зберігання
інформації щодо діяльності організацій та підприємств в різних галузях та
методи управління, що на ній базуються.
Згідно до навчального плану підготовки бакалавра зі спеціальності 121
Інженерія програмного забезпечення ОПП «Інженерія програмного
забезпечення» ознайомчу, професійну, виробничу та передвипускну практики
проходять студенти відповідно 1, 2, 3 та 4 курсів.
Тривалість практики визначається згідно графіку навчального процесу.
Базами практики є інститут та організації / підприємства різних форм
власності та підпорядкування.
Вимогою до бази практики є наявність комп’ютерної техніки, її
програмного забезпечення та можливості забезпечення умов для виконання
програми практики для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».
Визначення баз практики здійснюється керівництвом навчального
закладу на основі прямих договорів із підприємствами (організаціями,
установами) незалежно від їх організаційно-правових форм і форм
власності. Тривалість дії угод погоджується договірними сторонами і може
визначатись як на період конкретного виду практики, так і на термін до
п’яти років.
При підготовці фахівців за цільовими договорами з підприємствами
(організаціями, установами) бази практики передбачаються у цих договорах.
У випадку, коли підготовка фахівців здійснюється за замовленням
фізичних осіб, бази практики забезпечують ці особи з урахуванням всіх
вимог Програми.
Студенти можуть самостійно, за погодженням з керівництвом вищого
навчального закладу, підбирати базу практики і пропонувати її для
використання.
Проходження практики оформляється наказом по підприємству і
здійснюється згідно з режимом його роботи.
Студенти та керівники практики повинні дотримуватися певного
порядку її проходження:
Зміст практики визначається наступними завданнями, які студент
повинен виконати при проходженні практики:
1. Проаналізувати діяльність підприємства з позицій системного
підходу, в тому числі дослідити напрям основної діяльності підприємства,
зовнішні та внутрішні зв’язки, організацію колективної праці на підприємстві
з урахуванням форм її розподілу, робочої та організаційної структури.
2. Ознайомитися із конкретною проектною та виробничою
документацією (державні та галузеві стандарти, стандарти підприємства,
керівні матеріали та методики, норми та правила тощо).
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3. Виконати функції стажера (дублера) на конкретному робочому місці
робітника відповідної спеціалізації.
4. Проаналізувати структуру та зміст інформаційних потоків, що мають
місце на підприємстві та виділити дані, які стосуються проблеми, що
розглядається в індивідуальному завданні.
5. Обґрунтувати доцільність застосування математичних моделей та
методів та ПЕОМ на підприємстві (установі) та розрахувати ефективність
такого застосування.
6. Здійснити постановку задачі, запропонувати алгоритм її розв’язання
за допомогою методів, що вивчалися.
7. Ознайомитися із структурою існуючого програмного забезпечення
на підприємстві, проаналізувати ступінь та спрямованість його використання.
8. Ознайомитися з однією з діючих на підприємстві автоматизованих
систем обробки економічної інформації, структурою бази даних та системою
управління базами даних (СУБД).
9. Проаналізувати існуючі аналоги – програмні засоби та технології, що
пропонуються на відповідному сегменті ринку IT для вирішення
функціональних задач виробництва (установи), що розглядаються. Виконати
порівняльний аналіз за показниками ефективності, функціональності,
вартості тощо.
3. СТРУКТУРА І ЗМІСТ ПРАКТИКИ
Практика студентів є невід’ємною складовою навчального процесу і
здійснюється у відповідності з навчальними планами підготовки бакалаврів.
Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її
проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і
умінь відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.
Згідно навчального плану, практика студентів здійснюється у
наступній послідовності:
1. Ознайомчу практику студентів 1-го курсу організовує та проводить
кафедра економічної кібернетики та інженерії програмного забезпечення
(ЕКІПЗ) ЗІЕІТ, яка забезпечує все необхідне інформаційне, апаратне та
програмне забезпечення проходження практики. Під час навчальної
комп’ютерної практики студенті повинні отримати практичні навички
розв’язання задач із застосуванням базових алгоритмічних структур,
побудови блок-схем алгоритмів, розробки, налагодження та тестування
комп’ютерних програм мовою програмування С++. Практика триває 4 тижні
в 2-му семестрі.
2. Професійну практику студентів 2-го курсу організовує та проводить
кафедра економічної кібернетики та інженерії програмного забезпечення
ЗІЕІТ із залученням підприємств ІТ-сфери. Під час професійної практики
студенти повинні отримати практичні навички зі створення програмних
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продуктів за допомогою середовищ візуального, об’єктно-орієнтованого
програмування, глибоко оволодіти основами
теорії
візуального
програмування та застосування теоретичних положень на практиці. Практика
триває 4 тижні в 4-му семестрі.
3. Виробнича практика студентів 3-го курсу проводиться на базі
підприємств ІТ-сфери та кафедри ЕКІПЗ ЗІЕІТ, які забезпечують все
необхідне інформаційне, апаратне та програмне забезпечення проходження
практики. Виробнича практика проводиться на підприємствах, в організаціях,
науково-дослідницьких та інших установах, що спеціалізуються на наданні
послуг в сфері інформаційних технологій, банках, страхових компаніях,
компаніях-операторах зв’язку та інших, що мають у складі своєї структури
підрозділ, що відповідає за розробку та супроводження програмного
забезпечення. Під час виробничої практики студенти повинні отримати
практичні навички щодо проектування і конструювання програмного
забезпечення на прикладі невеликих програмних продуктів (проектів).
Практика триває 4 тижні в 6-ому семестрі.
4. Переддипломна практика студентів 4-го курсу. Переддипломній
практиці передує вибір теми і керівника бакалаврської роботи, що
здійснюється бакалавром протягом восьмого учбового семестру. В цей же
період слід визначитися з місцем проходження практики. Якщо дипломний
проект не пов’язаний з діяльністю якого-небудь конкретного підприємства і
початкові дані для дипломного проектування можуть бути отримані із
загальнодоступних джерел, бакалавр може проходити практику на кафедрі. В
іншому випадку практика проводиться на підприємствах, в організаціях,
науково-дослідницьких та інших установах, що спеціалізуються на наданні
послуг в сфері інформаційних технологій, банках, страхових компаніях,
компаніях-операторах зв’язку та інших, що мають у складі своєї структури
підрозділ, що відповідає за розробку та супроводження програмного
забезпечення. Студент має право самостійно обирати базу практики з числа
відповідних установ. При цьому профіль роботи пропонованого
підприємства (або його відповідні підрозділи) повинні, як мінімум, мати
відношення до тематики бакалаврської роботи. Перевага у визначенні місця
проходження практики надається у разі, якщо розробка, що проводиться в
рамках бакалаврської роботи, буде надалі впроваджена на цьому ж
підприємстві. Основною метою переддипломної практики є отримання і
аналіз початкових даних, необхідних для виконання бакалаврської роботи, а
також розробка детальної постановки задачі на проектування. Практика
триває 4 тижні в 8-ому семестрі.
Всі види практики проводяться на підприємствах інформаційної сфери
всіх типів, різних форм власності і господарювання, які є юридичними
особами.
Практика може проводитись на підприємствах, в установах та
організаціях з узагальненим об’єктом діяльності – дослідження,
проектування
і
експлуатація
програмних
засобів
забезпечення
інтелектуальних систем прийняття рішень.
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Підприємства повинні мати штат висококваліфікованих фахівців,
здатних надати допомогу студентам у закріпленні теоретичних знань і
набутті практичних фахових умінь і навичок.
4. КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ
Розподіл студентів для проведення практики проводиться відповідно
наявності баз практики і кількості місць на кожній з них, і оформлюється
наказом по інституту. На початку практики проводиться установча
конференція, яка закінчується проведенням інструктажу із техніки безпеки
під час практики.
Загальне керівництво практикою на підприємстві здійснюється
головними фахівцями або їх заступниками. Безпосереднє керівництво
покладається на керівників структурних підрозділів та окремих
висококваліфікованих спеціалістів. Орієнтовний перелік первинних посад
спеціалістів, на які орієнтуються студенти під час проходження практики,
наведений у Додатку А.
Навчально-методичне керівництво практикою студентів здійснюють
викладачі кафедри ЕКІПЗ ЗІЕІТ, які закріплюються за базами практики.
Проведення практики забезпечується такими документами:
- програма практики;
- щоденник практики;
- індивідуальне завдання.
Головним розділом щоденника є календарний план про проходження
практики, розроблений студентом разом з керівниками від підприємства і
університету на основі програми практики. У щоденнику вказують місце
роботи, перелік робіт і час їх виконання, прізвище і посада фахівця, що
здійснює керівництво роботою.
Практика проводиться в три етапи.
Перший етап (перші 3 дні) – вибір теми індивідуальних завдань
практики на конкретному підприємстві (установі, фірмі), самостійне
вивчення технологій виробництва обраного типу підприємства і самостійне
ознайомлення з науково-виробничими посібниками з використання
математичних моделей та методів, із застосуванням АСУП, АСУТП, АСОЕІ
на таких підприємствах.
У цей період студенти теоретично самостійно вивчають обрану тему
індивідуальних завдань, повторюють навчальний матеріал з дисциплін
спеціалізації.
Другий етап (наступні 2 – 3 тижні) – індивідуальна практика на
робочих місцях, під час якої студенти вивчають конкретну галузь
застосування математичних моделей та методів, АСУП, АСУТП, АСОЕІ та
інших аспектів роботи з програмним забезпеченням.
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Третій етап (останній тиждень) – оформлення звіту з практики.
5. ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД ІНСТИТУТУ
Керівник практики від інституту зобов’язаний:
- допомогти студентам скласти календарний графік проходження
практики і затвердити його;
- відвідувати відповідні бази практики;
- консультувати практикантів з питань проходження практики:
методики здійснення необхідних розрахунків, складання звіту, виконання
індивідуального завдання;
- рецензувати звіти студентів, перевіряти повноту та достовірність
матеріалів, що збираються до звіту, брати участь у комісії, що приймає залік
з практики;
- після закінчення практики скласти письмовий звіт про результати
практики, а також надати пропозиції щодо її поліпшення.
6. ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ
Керівник практики від підприємства зобов’язаний:
- влаштувати студентів на робочі місця, забезпечити проведення
інструктажу з техніки безпеки і охорони праці;
- провести бесіду про зміст та особливості діяльності робітника на
підприємстві або його підрозділі;
- всебічно сприяти дотриманню студентами графіку та виконанню
програми практики, консультувати студентів, залучати їх до виконання
виробничих завдань;
- вживати необхідні виховні та адміністративні заходи щодо
студентів, які порушують правила внутрішнього трудового розпорядку
підприємства та повідомляти про це керівника від інституту, деканат
факультету;
- ознайомитися зі звітами студентів. Надати відгук у щоденнику про
результати проходження практики і попередню оцінку.
7. ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА
Студенти-практиканти повинні:
- своєчасно прибути на бази з відповідними документами, одержаними в
ЗІЕІТ;
- дотримуватись
правил
внутрішнього
трудового
розпорядку
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підприємства, правил охорони праці та техніки безпеки;
- систематично вести записи у щоденнику практики, фіксувати обсяг та
зміст виконаної за день роботи;
- ретельно виконувати всі доручення і докладати всіх зусиль щодо
повного виконання програми практики;
- підготувати та надати на кафедру ЕКІПЗ таку звітність:
1) звіт про практику, оформлений згідно стандарту;
2) виконане індивідуальне завдання;
3) щоденник з практики, підписаний керівником практики від
підприємства та завірений печаткою підприємства.
8. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
Виконання студентами індивідуальних завдань є важливим етапом у
вирішенні основних завдань практики.
Індивідуальне завдання розробляється керівником практики від
кафедри і видається кожному студенту. Зміст індивідуального завдання
повинен враховувати конкретні умови та можливості підприємства
(організації, установи), відповідати потребам виробництва і одночасно
відповідати цілям і завданням навчального процесу. Крім того, індивідуальне
завдання повинно відповідати здібностям та теоретичній підготовці студента.
Загальне керівництво практикою, консультування та контроль
виконання індивідуального завдання з бакалаврської роботи здійснюється
науковим керівником роботи.
Орієнтовна тематика індивідуальних завдань
1. Моделювання процесів у складних системах.
2. Розробка інформаційної системи підприємства.
3. Розробка алгоритмів і програм для моделювання проблемно-орієнтованих
систем.
4. Розробка веб-ресурсів підприємства.
5. Розробка алгоритмів та програм для моделювання проблемноорієнтованих систем.
6. Розробка алгоритмів і програм аналізу даних.
7. Розробка алгоритмів та програм для моделювання проблемноорієнтованих систем.
8. Розуміння матеріалу і застосування здібностей щодо використання
теорій, моделей та методів, котрі забезпечують сучасну базу для
ідентифікації і аналізу проблем, проектування, розробки, реалізації,
атестації і документування програмного забезпечення.
9. Проектування рішення у однієї або декількох предметних галузях з
використанням підходів програмної інженерії, знаходячи компроміси у
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обмеженнях, що існують (вартість, час, знання, системи й організації
тощо).
10. Використання методу, зокрема у галузі формулювання гіпотез,
проектування експериментів, тестування та аналізу даних.
11. Опис основних напрямів дослідницької роботи, який включає оцінювання
різних існуючих моделей.
12. Моделювання і проектування інформаційних систем з демонструванням
здібності вибору правильних рішень.
13. Оцінка адекватності, повнота і достовірність рішення задачі.
14. Використання теоретичних знань, практичних навичок та інструментів
для проектування, реалізації й оцінювання комп’ютерних систем.
15. Розробка і верифікація алгоритму рішення задачі на базі запропонованої
моделі; програмна реалізація моделі, алгоритму для рішення конкретної
прикладної задачі.
16. Розробка автоматизованих засобів методичної підтримки процесу
навчання.
17. Проведення економічного аналізу на базі економіко-математичних
моделей та методів.
18. Розробка методичної задачі, яка відповідає відповідному рівню
підготовки.
9. ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО
ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
Заключним етапом проходження практики є складання студентом та
подання на кафедру ЕКІПЗ письмового звіту про проходження практики. До
звіту додається щоденник, виконане індивідуальне завдання, відгук керівника
практики підприємства або фірми.
Звіт повинен бути ретельно написаний на стандартних аркушах паперу
А4, обсягом до 30 сторінок. Сторінки повинні бути пронумеровані. Зразок
титульного листа наведений у Додатку Б.
Структура звіту має такі елементи:
1. Вступ.
2. Основна частина.
3. Додатки.
У вступі вказують загальну інформацію щодо підприємства або фірми,
на базі якого / якої проходила практика, чим займається підприємство, яку
форму власності має тощо.
Основна частина повинна відобразити діяльність студента, що
здійснювалась під час проходження практики, особливості питань, що
досліджуються на конкретних підприємствах, та тенденції їх розвитку в
сучасних умовах, опис основних результатів роботи.
Загальний обсяг звіту порядку 30 сторінок друкарського тексту згідно
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вимог стандарту ДСТУ 3008-95 на оформлення учбово-наукової
документації. Текст друкується на стандартних аркушах формату А4
(210х297 мм) інтервал – 1,5, кегль – 14. Розміщення тексту: лівий край – не
менше 25 мм (оптимально – 30 мм), правий – не менше 10 мм (оптимально –
15 мм), верхній та нижній край – 20 мм.
Шрифт тексту повинний бути чітким, чорного кольору. Ілюстрації
можуть бути як чорно-білого, так і кольорового зображення.
Заголовки структурних частин звіту «ЗМІСТ», «ВСТУП», «СПИСОК
ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують прописними літерами
симетрично середині тексту. Заголовки підрозділів друкують рядковими
літерами (крім першої прописної), з абзацного відступу (1,25 см). Крапку
наприкінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох і більш
речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують рядковими
літерами (крім першої прописної), з абзацного відступу в добір до тексту.
Кожний структурний розділ друкують з нового аркушу. Відстань між
заголовками і текстом дорівнює 2 інтервалам.
Титульний лист має єдину форму.
Нумерація сторінок повинна бути наскрізною. Вона проставляється
арабськими цифрами у правому верхньому куті сторінки. Перша сторінка –
титульний лист, без нумерації. Друга сторінка – завдання, видане керівником.
Третя сторінка – зміст.
У змісті послідовно перераховуються всі частини звіту: вступ, назва
кожного розділу і параграфу, висновки, список використаної літератури,
додатки. Напроти кожної назви частини роботи вказують номер сторінки, на
якому вона починається. Це в значній мірі полегшує пошук необхідного
розділу.
Розділи, підрозділи, пункти й підпункти слід нумерувати арабськими
цифрами та друкувати з абзацним відступом. Розділи повинні мати
порядкову нумерацію в межах усього тексту за винятком додатків (А, Б, В і
т. ін.).
Номер підрозділу або пункту включає номер розділу і порядковий
номер підрозділу або пункту, відокремлені крапкою (1.1, 1.2 і т. ін.). Номер
підпункту включає номери розділу, підрозділу, пункту і порядковий номер
підпункту, відокремлені крапкою (1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 і т. д.).
Якщо текст поділяють тільки на пункти, їх слід нумерувати (за
винятком додатків) порядковими номерами в межах усього тексту.
Переліки. У тексті пунктів або підпунктів можуть бути переліки.
Перед кожною позицією переліку слід ставити дефіс або (за необхідності
послатися в тексті на один із переліків) малу літеру, після якої ставлять
дужку. Для подальшої деталізації переліку необхідно використовувати
арабські цифри, після яких ставлять дужку. Перелік першого рівня
деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, другого рівня –
з відступом відносно місця розташування переліків першого рівня.
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Приклад
а) ____________________________________________________;
б) ____________________________________________________;
1) _______________________________________________;
2) _______________________________________________;
в) ____________________________________________________.
Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми) необхідно приводити
безпосередньо після тексту, де вони згадані, або на окремій сторінці.
Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно арабськими
цифрами в межах розділу. Спочатку ставиться номер розділу, а потім
порядковий номер ілюстрації. Якщо в роботі тільки один рисунок, то йому
номер не присвоюють. Кількість використаних у роботі рисунків
визначається її змістом і повинно бути достатнім, щоб додати роботі
наочність і аналітичну спрямованість.
Слово «Рис.», номер ілюстрації та її назву розміщують послідовно за
ілюстрацією.
Графічний матеріал треба розмістити безпосередньо після тексту, в
якому про нього згадується вперше, або на наступній сторінці, а за
необхідності — у додатку.
Графічний матеріал може мати тематичну назву, яку розміщують під
ним.
За необхідності під графічним матеріалом розміщують пояснювальні
дані. Слово «рисунок» і назву подають після пояснювальних даних.
Графічний матеріал (за винятком графічного матеріалу додатків) слід
нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу.
Якщо рисунок один, його позначають «Рис. 1».
Номер рисунка складається з номерів розділу та порядкового номера
рисунка, відокремлених крапкою (рис. 1.1).
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Рис. 1.1 – Діаграма продажу товарів за регіонами
Таблиці нумерують послідовно у межах розділу. З абзацу розміщають
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слово «Таблиця» із вказівкою її номера. Номер таблиці повинен складатися з
номеру розділу, і порядкового номеру таблиці. При переносі таблиці в лівому
куті сторінки варто написати «Продовження таблиці...». Таблиці
застосовують для уточнення та зручності порівнювання показників.
Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона
згадується вперше, або на наступній сторінці. Назва таблиці має точно і
стисло відображати її зміст.
Таблиця_______
________________________
(назва таблиці)

Заголовки
стовпців
Підзаголовки
стовпців
Нумерація
стовпців

Головка
таблиці

1

2

3

4

5

Боковик
(заголовки
рядків)

Рядки

Стовпці
Приклад оформлення таблиці.
Таблиця 2.2
Основні фінансові показники ОАО «Агросервіс»
Показники
1
Товарна продукція
Капітальні вкладення
Індекс інфляції
Рівень рентабельності
Питома вага грошових коштів в структурі обігових коштів
підприємства
Дебіторська заборгованість

Од.
вим.
2
грн.
грн.
%
%

2017
3
456
2156
12
-8,0

Роки
2018
4
781
5412
11
9,5

2019
5
523
4125
10
12,5

%

12,5

17,4

15,6

грн.

1259

1254

456

Формули варто нумерувати арабськими цифрами в межах розділу.
Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули
у розділі. Номер формули варто брати в круглі скобки і розміщати біля
правого краю на рівні відповідної формули. Формули повинні бути написані
чітко, за допомогою редактора формул, пояснення значень символів і
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цифрових коефіцієнтів даються безпосередньо під формулою в тій же
послідовності, у якій вони приведені у формулі. Значення кожного символу і
числового коефіцієнта необхідно давати з нового рядка.
Приклад:
(3.1), (3.3).
Посилання в тексті на порядкові номери формули дають у дужках.
Приклад:
…у формулі (1.1).
Формули в додатках нумерують окремо арабськими цифрами в межах
кожного додатка з додаванням перед цифрою позначення додатка.
Приклад:
…у формулі (В. 1).
У формулі як символи фізичних величин слід застосовувати
позначення, встановлені відповідними стандартами або іншими
документами.
Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули,
якщо вони не пояснювалися в тексті, мають бути наведені безпосередньо під
формулою.
Пояснення кожного символу слід давати з нового рядка в тій
послідовності, в якій символи наведено у формулі. Перший рядок пояснення
має починатися словом «де» без двокрапки.
Література подається в такій послідовності:
1) Закони України;
2) інструкції та нормативні акти міністерств і відомств;
3) наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана
українською або російською мовами;
4) наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана
іноземними мовами.
В роботі можна використовувати матеріал з літературних джерел, але
обов’язково повинне бути посилання на авторів. При використанні цитат
необхідно вказувати прізвище й ініціали автора, назву, місце і рік видання, а
також номер сторінки (від ....до) або загальну кількість сторінок. Наприклад:
«... цей фактор призводить до формування нової системи міжнародного
перерозподілу праці « [23, с. 7].
Список використаних джерел приводиться єдиним списком із
наскрізною нумерацією, спочатку наводяться нормативні і законодавчі акти,
а потім уся література, що використовувалася. Наприкінці наводить
зарубіжна література іноземною мовою.
Приклад оформлення списку літератури наведено у додатку Г.
Додатки являються продовженням звіту і наводяться після списку
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використаних джерел. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки.
Додаток повинен мати заголовок, який розташовують симетрично тексту
сторінки. Посередині рядку над заголовком друкується слово «Додаток __».
Додатки варто позначати послідовно прописними буквами українського
(російського) алфавіту (окрім букв Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь). Наприклад,
«Додаток А». При переносі частини додатка на другу сторінку зверху
симетрично щодо тексту необхідно вказати «Продовження додатку __».
Звіт повинен бути підписаний студентом на титульному аркуші роботи
з визначенням дати. Закінчений і оформлений звіт подається на кафедру, де
проходить реєстрацію, не пізніше як за 2 дні до захисту.
Науковий керівник повинен перевірити виконану студентом практичну
роботу протягом 2 днів з моменту реєстрації на кафедрі та може направити її
на доопрацювання, або допустити до захисту. У першому випадку студент
повинен врахувати зауваження, що висунуті науковим керівником та тільки
після цього може її захищати.
План звіту з практики
ВСТУП
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА – МІСЦЯ ПРОХОДЖЕННЯ
ПРАКТИКИ
1.1 Основна діяльність підприємства, її характеристика
1.2 Структура підприємства (або підрозділу). Функціональні зв’язки
(схема)
1.3 Інформаційні потоки, їхня характеристика. Вхідна і вихідна інформація
(схема)
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
2.1 Технічний опис обчислювальної й організаційної техніки
2.2 Характер використання техніки, його інтенсивність
3.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ВИКОРИСТАННЯ
ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
3.2 Системне програмне забезпечення
3.2 Програмне забезпечення загального призначення (редактори, СУБД та
ін.)
3.3 Прикладне програмне забезпечення (АРМи, ППП, АСОЕІ, АСУ та т.ін.)
3.3.1 Перелік пакетів
3.3.2 Рівень автоматизації підприємства за ступенем покриття
інформаційних потоків (схема покриття інформаційних потоків підприємства
ППП)
3.3.3 Аналіз перспектив підприємства з автоматизації обробки інформації.
Проблеми та шляхи їхнього вирішення.
3.4 Системна характеристика одного з пакетів прикладних програм
обробки економічної інформації.
4. ПРАКТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ
4.1 Отримані знання
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4.2 Отримані уміння
4.3 Обсяг зробленої практичної роботи (введення даних, написання
програм, введення/ корекція даних
ВИСНОВКИ
Додаток А – Назва
Додаток Б – Назва
У додатках повинні бути схеми, таблиці, форми документів, що
використовувалися під час проходження практик, на які студент обов’язково
посилається при написанні основної частини.
В кінці звіту потрібно вказати перелік літератури, якою користувався
студент під час проходження практики та складання звіту.
10. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ
Підсумки практики підводяться на заключній конференції з практики
на підставі захисту звітів. В конференції беруть участь всі студенти, що
проходили практику, та не менш трьох викладачів кафедри економічної
кібернетики. Присутність керівників практики від ВНЗ обов’язкова,
керівників практики від підприємства – за можливістю.
Студенти, що не виконали програму практики або що одержали
незадовільну оцінку при захисті звітів, проходять практику повторно, що
спричиняє за собою стягнення в порядку, установленому для академічних
заборгованостей.
Повторна практика проходить на підприємствах м. Запоріжжя у
позанавчальний час. Всі витрати по проходженню повторної практики
здійснюються за рахунок студента.
11. ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ
1. Стандарт підприємства «Положення про організацію практики студентів
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3. Агапова А. С. Оценка и аттестация зрелости процессов создания и
сопровождения программных средств и информационных систем
(ISO/IEC TR 15504 – СММ). Москва : Книга и бизнес, 2001. 348 с.
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8. Буч Г. Об’єктно-орієнтовне проектування з прикладами застосування.
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М.
Проектирование
программного
обеспечения
экономических информационных систем. Москва : Финансы и
статистика, 2002. 148 с.
10. Гвоздёва В. А. Введение в специальность программиста : учебное
пособие. Москва : ИД «ФОРУМ», 2007. 208 с.
11. Зыль С. Проектирование, разработка и анализ программного обеспечения
систем реального времени. Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. 336
с.
12. Інформаційні системи і технології в економіці : Посібник для студентів
вищих навчальних закладів \ За редакцією Пономаренка В.С. Київ :
Видавничий центр «Академія», 2002.
13. Лавріщева К. М. Програмна інженерія : Підручник. Київ :
Академперіодика, 2008. 415 с.
14. Лакман Макдауэлл Г. Карьера программиста. Как устроиться на работу в
Google, Microsoft или другую ведущую IT-компанию. Санкт-Петербург :
Питер, 2012. 416 с.
15. Липаев В. В. Программная инженерия. Методологические основы :
учебное пособие. Москва : ТЕИС, 2006. 608 с.
16. Липаев В. В. Сертификация программных средств : Учебник. Москва :
СИНТЕГ, 2010. 348 с.
17. Програмування на С++ / Під ред. Хоменко А.Д. Київ : Видавничий центр
«Академія», 2002. 1232 с.
18. Професійна практика програмної інженерії : навчальний посібник / укл.
Жихаревич В.В. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015.
384 с.
19. Проектування інформаційних систем : Посібник / За редакцією
Пономаренка В.С. Київ : Видавничий центр «Академія», 2002. 544 с.
20. Технологія програмування: об’єктно-орієнтовний підхід : Навч.-метод.
посібник для самост. вивч. дисц. Київ : КНЕУ, 2000. 200 с.
21. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. Москва :
Вильямс, 2002. 623 c.
22. Скляр В. В. Оценка качества и экспертиза программного обеспечения.
Лекционный материал. Харьков : НАУ «ХАИ», 2008. 204 с.
23. Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK). URL :
www.swebok.org.
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Інтернет-ресурси
1. http://www.mathsoft.com – компания MathSoft (Mathcad)
2. http://www.mathcad.com/products/Add-ons.asp – додаткові пакети до
Mathcad
3. http://www.mathcad.com/library/ – бібліотека pecypciв з системи Mathcad:
книги, електронні підручники, файли
4. http://www.exponenta.ru/soft/Mathcad/Mathcad.asp – ресурси з системи
Mathcad на освітньому математичному сайті
5. http://www.mathworks.com – компанія MathWorks (Matlab)
6. http://www.matlab.ru – консультаційний центр Matlab
7. http://www.matlab.ru/mltb/ – авторські матеріали з Matlab Toolboxes
8. http://www.exponenta.ru/soft/Matlab/Matlab.asp – ресурси з системи Matlab
на освітньому математичному сайті
9. http: / /www. maplesoft. com – компанія Waterloo Maple (Maple)
10. http://www.maplest.narod.ru – центр застосувань Maple для СНД
11. http://www.wolfram.com – компанія Wolfram Research (Mathematica)
12. http://library.wolfram.com – бібліотека pecypciв з системи Mathematica:
книги, електронні підручники, файли
13. http://www.exponenta.ru/soft/Mathemat/Mathemat.asp – ресурси з системи
Mathematica на освіньому математичному сайті
14. http: / /www. Undo. com – компанія Lindo Systems (Lingo, Lindo)
15. http://www.is.svitonline.com/vcg/materials.html#mathprog
–
електpoнні
підручники з математичного програмування
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ДОДАТОК А
Перелік первинних посад спеціалістів,
на які орієнтуються студенти під час проходження практики
Назви професій згідно Національного класифікатора України:
Класифікатор професій (ДК 003:2010)
3121 Техніки-програмісти
2131.2 Адміністратор бази даних
2131.2 Адміністратор даних
2131.2 Адміністратор доступу
2131.2 Адміністратор системи
2131.2 Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів
2132.2 Інженер-програміст
2132.2 Програміст (база даних)
2131.2 Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа
2132.2 Програміст прикладний
2139.2 Інженер із застосування комп'ютерів
2149.2 Інженер-дослідник
3121.2 Фахівець з інформаційних технологій
3121.2 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
3121.2 Фахівець з розроблення комп'ютерних програм
3121.2 Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну)
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ДОДАТОК Б

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПрАТ «ПВНЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Кафедра економічної кібернетики та інженерії програмного
забезпечення

ЗВІТ
З ________________ ПРАКТИКИ
на (в) ______________________________________________
(найменування бази практики)
_____________________________________________________

студ. гр. ___________
(Шифр групи)

___________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)

Керівник практики
від підприємства
____________________
(посада)

__________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)

Керівник практики
від інституту
____________________
(посада)

__________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)

Запоріжжя
2019
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ДОДАТОК В
Критерії оцінювання практики
студентів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення
ОПП «Інженерія програмного забезпечення»
освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр
Під час захисту звіту з практики комісія уважно розглядає зміст звіту
про практику, виставляє бали за зміст кожного розділу, після чого задає
студентові усні запитання, які дозволяють оцінити розуміння студентом
викладених положень. виставлена загальна сума балів переводиться у
традиційну оцінку та оцінку за шкалою ECTS та заноситься у відповідні
документи як підсумкова оцінка з проходження практики
За шкалою
ECTS
A
B
C
D
E
FX

F

За шкалою інституту
90 – 100
82 – 89
74 – 81
70 – 74
60 – 69
35 – 59
(незадовільно – з можливістю
повторного складання)
1 – 34
(незадовільно – з обов’язковим
повторним курсом)

За національною шкалою
Екзамен
Залік
5 (відмінно)
4 (добре)

Зараховано

3 (задовільно)

2
(незадовільно)

Не
зараховано

Шкала балів, які враховуються при виставленні підсумкової оцінки з
практики, наведена нижче:
Зміст завдання
І. Теоретична розділ
1.1.Аналіз організаційно-правових характеристик підприємства
(юридичний статус підприємства, форма власності, структура та
функції економічних служб).
1.2. Аналіз виробничого процесу на підприємстві (асортимент та
номенклатура товарів підприємства, порядок ціноутворення,
система застосування знижок та надбавок, система збуту та
основні ринки збуту, стратегія просування та рекламна
активність, тип виробничого процесу, його характеристика,
технології виробництва, застосовувані на підприємстві, їх
характеристика).

К-сть
балів

Максимальна
кількість
балів

0-3-6

6

0-4-7

7
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Зміст завдання
1.3. Аналіз технічного забезпечення на підприємстві (технічний
опис обчислювальної та організаційної техніки, характер та
інтенсивність її використання).
Разом за теоретичним розділом
ІІ. Аналітичний розділ
2.1. Аналіз показників діяльності підприємства (оцінка звітності
підприємства за попередні 2-3 роки; структура підприємства,
основні засоби підприємства, методи та інформаційні технології,
що застосовують на підприємстві, порядок вирішення задач на
підприємстві).

К-сть
балів
0-4-7

Максимальна
кількість
балів
7

20
0-5-810-12
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2.2. Аналіз методів управління на підприємстві (принципи, 0-5-8форми та методи планування, які фактично використовують на 10-12
підприємстві; основні внутрішні документи організації, які
регламентують її діяльність; продуктивність виробництва та
фактори, що впливають на неї на цьому підприємстві; система
планування на підприємстві; особливості оперативного
планування на підприємстві; ефективність управлінської
діяльності підприємства).
2.3. Аналіз трудових ресурсів та управління персоналом на 0-5-8підприємстві (персонал підприємства: його склад та структура; 10-12
механізм планування й прогнозування трудових ресурсів
підприємства; система обліку й регулювання зайнятості
трудових ресурсів підприємства; система оцінки ефективності
роботи
персоналу
організації;
форми
оплати,
що
використовують на підприємстві; вирішення трудових
конфліктів на підприємстві; ефективність використання
трудових ресурсів на підприємстві; характеристика форм і
методів управління персоналом).
2.4. Прогнозні показники діяльності підприємства: методи 0-5-8прогнозування на підприємстві; визначення прогнозованих 10-12
показників діяльності підприємства на наступний рік; основні
методи прогнозування для підприємства.
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2.5. Аналіз інформаційного забезпечення підприємства 0-5-8(системне програмне забезпечення; програмне забезпечення 10-12
загального призначення – редактори, СУБД та ін.; прикладне
програмне забезпечення – АРМи, ППП, АСОЕІ, АСУ та т.і н.).
Системна характеристика одного з пакетів прикладних програм
обробки економічної інформації.
Разом за аналітичним розділом
3. Оформлення та захист звіту з практики
Загальна максимальна сума балів

12

12

12

60
20
100
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