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Вступ 

 

Практика за темою кваліфікаційної роботи є обов’язковим компонентом 

освітньої програми “Системний аналіз” для здобуття кваліфікаційного рівня 

магістра. 

Програма та методичні вказівки розроблено у відповідності до ОП 

“Системний аналіз”.  

Предметом практики є: 

- розширення наукового світогляду здобувачів; 

- поглиблення навичок самостійної наукової роботи; 

- дослідження проблем практики та вміння пов’язати їх з обраним 

теоретичним напрямком дослідження наступної кваліфікаційної роботи; 

- визначити структуру та логіку майбутньої наукової роботи. 

  



1. Мета і завдання практики 

 

Метою практики за темою кваліфікаційної роботи здобувачів, що 

навчаються за освітнім ступенем «магістр» є : 

- закріплення і поглиблення теоретичних знань в області системного 

аналізу; 

- підготовка магістрів до самостійної наукової роботи. 

Основним завданням практики за темою кваліфікаційної роботи є набуття 

досвіду в дослідженні актуальної наукової проблеми, а також підбір необхідних 

матеріалів для виконання наукової роботи. 

Під час практики здобувач повинен вивчити: 

- патентні й наукові джерела з метою їхнього використання при написанні 

наукової роботи; 

- методи дослідження і виконання експериментальних досліджень; 

- інформаційні технології в наукових дослідженнях, програмні продукти,  

що належать до професійної сфери; 

- вимоги до оформлення науково-технічної документації (ТУ, ТІ, патенти); 

- техніко-економічні показники нового технічного рішення; 

- заходи з охорони праці та техніки безпеки. 

Виконання практики за темою кваліфікаційної роботи передбачає 

формування та розвиток у здобувачів компетентностей: 

- Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК5. Здатність розробляти проєкти та управляти ними. 

- Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК1. Здатність інтегрувати знання та здійснювати системні дослідження, 

застосовувати методи математичного та інформаційного моделювання складних 

систем та процесів різної природи. 



СК3. Здатність розробляти системи підтримки прийняття рішень та 

рекомендаційні системи. 

СК4. Здатність оцінювати ризики, розробляти алгоритми управління ризиками в 

складних системах різної природи. 

СК7. Здатність управляти робочими процесами у сфері інформаційних 

технологій, які є складними, непередбачуваними та потребують нових 

стратегічних підходів. 

СК8. Здатність розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проєкти в галузі 

інформаційних технологій та дотичні до неї міждисциплінарні проєкти. 

 

У результаті виконання практики за темою кваліфікаційної роботи повинні 

бути забезпечені обов’язкові програмні результати: 

РН1. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері системного аналізу та інформаційних технологій і є основою для 

оригінального мислення та проведення досліджень. 

РН2. Будувати та досліджувати моделі складних систем і процесів застосовуючи 

методи системного аналізу, математичного, комп’ютерного та інформаційного 

моделювання. 

РН4. Розробляти та застосовувати методи, алгоритми та інструменти 

прогнозування розвитку складних систем і процесів різної природи. 

РН10. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію 

до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються 

РН11. Вільно презентувати та обговорювати усно і письмово результати 

досліджень та інновацій, інші питання професійної діяльності державною та 

англійською мовами. 

  



2. Місце проведення практики 

Практика за темою кваліфікаційної роботи проводиться згідно навчального 

плану, а її тривалість становить п’ять тижнів. 

Практика проводиться на випусковій кафедрі комп’ютерних наук у 

наукових лабораторіях або на провідних підприємствах відповідної галузі. 

Перед початком практики проводиться консультація, на якій подається вся 

необхідна інформація, із проведення практики. Для проходження практики 

магістрів призначаються викладачі-керівники кваліфікаційних магістерських 

робіт. 

Після закінчення практики здобувачі оформляють усю необхідну 

документацію відповідно до програми практики. 

 

3. Організація практики 

 

Практика за темою кваліфікаційної роботи магістрів є необхідною 

складовою навчального процесу.  

Виконання дослідницького завдання здобувачами здійснюється з 

урахуванням обраної теми кваліфікаційної роботи у терміни, визначені програмою 

практики. Матеріали роботи включаються до звіту з практики у відповідності з 

його структурою та обсягом. 

Упродовж проходження практики за темою кваліфікаційної роботи та 

виконання основних завдань програми практики, кожен здобувач повинен 

отримати конкретні наукові результати з обраної наукової проблеми, що будують 

відображенні у формулюванні теми кваліфікаційної роботи. 

Програма практики магістрів складається з наступних частин: 

− формування індивідуального графіку проходження практики; 

− завершити опрацювання теоретичних джерела за обраної темою 

дослідження кваліфікаційної роботи і підготовка аналітичного звіту по 

виконаній роботі; 

− підготувати та здійснити (рекомендовано) апробацію основних теоретичних 

та практичних рекомендацій кваліфікаційної роботи (у формі виступів на 



конференціях, написанні наукових статей тощо);  

− оформлення звіту про проходження практики за темою кваліфікаційної 

роботи і його захист.  

Завідувач кафедри призначає відповідального за практику по кафедрі. Для 

безпосереднього керівництва практикою кожного магістра випускова кафедра 

призначає наукового керівника з числа викладачів тільки з науковим ступенем 

доктора або кандидата наук, який, поєднує ці обов’язки з обов’язками наукового 

керівника кваліфікаційної роботи магістра. 

 

4. Зміст практики 

 

Практика за темою кваліфікаційної роботи здійснюється у формі 

проведення певного дослідницького проєкту, виконуваного магістром з теми 

науково-дослідницької роботи з урахуванням можливостей підрозділів, у яких вона 

проводиться. 

Тема дослідницької роботи може бути визначена як самостійна частина 

науково-дослідницької роботи. Зміст практики визначається керівником 

підготовки магістрів. 

Робота магістрів з терміном практики організовується відповідно до логіки 

досліджень над науковою роботою: 

- вибір теми, її актуальність визначення проблеми, об’єкта і предмету  

дослідження; 

- формулювання мети і завдань дослідження; 

- теоретичний аналіз літератури й досліджень з проблеми; 

- складання бібліографії; 

- формулювання робочої гіпотези; 

- вибір бази проведення дослідження; 

- визначення комплексу методів дослідження; 

- проведення необхідних досліджень; 

- пояснення отриманих результатів; 

- написання звіту з використанням отриманих даних та результатів досліджень. 



Здобувачі працюють із першоджерелами, монографіями, авторефератами, 

дисертаційними дослідженнями, консультуються з науковим керівником і 

викладачами. 

На заключному етапі практики магістр узагальнює зібраний матеріал 

відповідно до програми практики, визначає його достатність і вірогідність. 

Очікувані результати від практики за темою кваліфікаційної роботи наступні: 

− знання основних положень методології наукового дослідження і уміння 

застосувати їх роботі над обраною темою магістерської роботі;  

− уміння використовувати сучасні методи збору, аналізу й вибору наукової 

інформації; 

− уміння викласти наукові знання з проблеми досліджень у вигляді звітів, 

доповідей; 

− уміння поставити експеримент та пояснити отримані результати 

За підсумками практики магістр подає на кафедрі: 

− щоденник з записами та результатами проведених досліджень; 

− письмовий звіт; 

− список бібліографії з теми кваліфікаційної роботи; 

− текст підготовленої тези за темою кваліфікаційної роботи. 

Після реєстрації та перевірки звіту за практику магістр звітує керівнику про 

виконану роботу. 

 

5. Підведення підсумків практики 

Атестація за підсумками практики проводиться на підставі захисту 

оформленого звіту і відгуки керівника практики у комісії, що включає наукового 

керівника магістра і керівників практики за напрямом підготовки. 

За підсумками позитивної атестації здобувачу виставляється 

диференційована оцінка (відмінно, добре, задовільно). Оцінка з практики 

прирівнюється до оцінок з дисциплін теоретичного навчання  і враховується при 

проведенні підсумків проміжної (сесійної) атестації здобувачів. 



За результатами практики за темою кваліфікаційної роботи магістри 

представляють до друку підготовлені ними тези, готують виступи на наукові та 

науково-практичні конференції і семінари. 

 

6. Структура звіту  

Звіт з практики за темою кваліфікаційної роботи має містити наступні 

структурні елементи: 

- титульний аркуш 

- зміст 

- вступ 

Розділ 1. Обґрунтування теми дослідження (огляд літератури з обраної  

теми); 

Розділ 2. Об’єкти, предмети і методи дослідження; 

Розділ 3. Результати досліджень; 

Загальні висновки; 

Список використаних джерел; 

Додатки. 

 

Зміст звіту повинен розкривати компетентності здобувача вищої освіти, 

набуті ним під час проходження практики. Звіт складається індивідуально кожним 

студентом.   

Звіт з практики повинен містити такі структурні елементи.   

Титульний аркуш. Титульний аркуш виконується згідно встановлених 

вимог. На титульному аркуші розміщуються підписи практиканта, керівників 

практики від ВНЗ та підприємства, членів комісії що приймають звіт та 

виставляються оцінки допуску до практики та оцінка за практику.  

Індивідуальне завдання на практику. Індивідуальне завдання на практику 

виконується згідно встановлених вимог. 

Зміст. У змісті послідовно перераховують всі заголовки розділів, 

підрозділів і додатків із зазначенням номера сторінки, на якій вони розміщені. 

Зміст включають до загальної нумерації аркушів звіту.   



Вступ, в якому зазначають: мету, місце, дату початку та тривалість  

практики, перелік виконаних в процесі практики робіт і завдань.   

Основна частина, яка містить:   

− загальне ознайомлення з роботою бази практики;   

− розв'язок індивідуального завдання; 

− обґрунтування актуальності дослідження, проведення аналізу наукових 

джерел, стислий аналіз науково-інформаційних джерел(аналітичний звіт); 

− опис практичних задач, що були вирішені в процесі проходження 

практики. 

Висновок, що включає: опис компетентностей, які були отримані під час 

практики.  

Перелік посилань повинен містити повний перелік усіх джерел, на які є  

посилання у тексті пояснювальної записки звіту з практики.  

Додатки включають допоміжний матеріал, необхідний для повноти  

викладення інформації звіту.  

Вимоги до оформлення тексту звіту відповідають загальним вимогам, що 

ставляться до текстових документів. При оформленні тексту за допомогою  

комп’ютера слід дотримуватися таких загальних рекомендацій щодо  

форматування:   

− основний шрифт – Times New Roman, 14 пунктів, звичайний (без виділення 

жирним, курсивом і підкресленням), колір – чорний; 

− основний міжрядковий інтервал – 1,5 (без застосування будь-яких 

інтервалів перед і після абзаців та пропусків рядків у тексті); 

− в багаторядкових назвах пунктів/підпунктів, підрисункових написах і  

заголовках таблиць, всередині них – міжрядковий інтервал – 1,0; 

− всередині таблиць міжрядковий інтервал – 1,0, шрифт – будь-якого розміру 

(але не менше 7 п.); 

− всередині рисунків (ілюстрацій) міжрядковий інтервал – 1,0; шрифт –  

будь-якого розміру, але не менше 7 п.);   

− абзацний відступ («новий рядок») – 1,25 см.   



Рекомендований обсяг звіту – 35-45 сторінок тексту комп’ютерного 

набору. Додатки не враховуються у загальну кількість сторінок звіту.   

Звіт повинен бути ілюстрований таблицями, графіками, схемами тощо.   

Виконаний звіт переплітають. 

 

7 Захист звіту за практику 

Після закінчення практики студент захищає звіт перед комісією, до складу 

якої входять викладачі випускової кафедри і, за можливості, фахівці баз  

практики. Захист відбувається в терміни, встановлені графіком навчального 

процесу.   

До захисту повинні бути представлені повністю оформлені звіт, щоденник та 

матеріали, додатки (за необхідності), необхідні для виконання магістерської 

роботи. Після успішного захисту звіт та щоденник практики здають в архів, а 

додатки повертають студентові для подальшого використання в кваліфікаційній 

роботі магістра.   

Науково-дослідницька діяльність магістрантів оцінюється комплексно, з 

урахуванням всієї сукупності характеристик, що відображають готовність до 

самостійного дослідження та набутих компененцій ведення самостійної наукової 

роботи, дослідження та експериментування. При цьому враховуються такі 

показники: 

1) дослідницькі навички;   

2) ступінь відповідальності і самостійності проведених досліджень;   

3) якість проведеної науково-дослідної роботи;  

4) навички самоаналізу і самооцінки.   

Результати захисту оцінюють за 100-бальною (рейтинговою),  

чотирибальною (національною) і шкалою ECTS на підставі якості виконання  

індивідуального завдання, оформлення звіту, ведення щоденника, відповідей під 

час захисту та відгуку керівників практики. 

  



8. Критерії оцінювання результатів практики 

Оцінка проходження практики складається із суми балів, які виставляються 

комісією на основі розгляду змісту звіту про практику та за підсумком усного 

захисту. Підсумкова оцінка знань, умінь та навичок студента, набутих на практиці, 

встановлюється за 100-бальною шкалою із подальшим переведенням її у 

чотирибальну шкалу оцінок (з виставленням семестрової оцінки «відмінно», 

«добре», «задовільно» чи «незадовільно») та до шкали ECTS (A, B, C, D, E, FX, F) 

наведент у табл. 8.1. 

 

Таблиця 8.1. – Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

завдання практики 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно  

82 – 89 В 
добре  

75 – 81 С 

67 – 74 D 
задовільно  

60 – 66 Е  

35 – 59 FX 
Незадовільно з можливістю повторного 

проходження практики 

1 – 34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

проходженням практики 

Під час захисту звіту про практику комісія уважно розглядає зміст звіту, 

виставляє бали за звіт оцінюючи кожен розділ, після чого задає студентові усні 

запитання, які дозволяють оцінити розуміння студентом викладених у звіті про 

практику положень. Виставлена загальна сума балів переводиться у традиційну 

оцінку і заноситься у відповідні документи як підсумкова оцінка з проходження 

практики. 

Складовою загальної суми балів захисту звіту про практику є:  

1) сума балів за зміст звіту про практику окремо за кожен структурний розділ 

передбачений програмою практики;  



2) бали безпосередньо за захист звіту про практику. Шкала балів, які 

враховуються при виставленні підсумкової оцінки за практику, наведена нижче в 

табл. 8.2. 

Таблиця 8.2 – Шкала розподілу балів за результатами аналізу звіту з практики 

№ 

п/п 
Зміст завдання 

К-ть 

балів 

Макс. 

кіл.бал. 

1. Огляд та аналіз літературних джерел (дослідницька складова) 0-20 20 

2. Отримані результати наукових досліджень (наукова складова) 0-40 40 

3. Якісно оформлений звіт та щоденник з практики 0-15 15 

4. Захист звіту з практики 0-25 25 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

 

Оцінка відмінно відповідає, тому випадку коли програма практики 

виконана у повному обсязі, зміст і оформлення звіту відповідають вимогам, 

а характеристика студента від керівника з підприємства є позитивна. На всі 

запитання під час захисту звіту з практики студент дає повні та кваліфіковані 

відповіді.  

Оцінка добре відповідає, тому випадку коли наявні зауваження щодо змісту та 

оформлення звіту, які не є  суттєвими та не вплинуть на подальше 

виконання магістерської роботи, а характеристика студента від керівника з 

підприємства є позитивною.  

Оцінка задовільно відповідає, тому випадку коли не має повної відповідності 

вимогам щодо оформлення звіту. Переважна більшість питань програми у звіті 

висвітлена, однак мають місце окремі розрахункові та логічні помилки. 

Характеристика студента в цілому позитивна. Під час захисту звіту на запитання 

членів комісії з програми практики студент відповідає невпевнено, допускає 

помилки. 

Оцінку незадовільно відповідає, тому випадку коли у звіті висвітлені не 

всі розділи програми практики у повному обсязі, оформлення звіту не 

відповідає вимогам. Характеристика студента стосовно ставлення до практики і 



трудової дисципліни негативна. На запитання членів комісії студент не може 

дати правильної відповіді. 

Студент, який не виконав програму практики або отримав незадовільну 

оцінку при захисті звіту, направляється для повторного проходження практики у 

вільний від навчання час.  

Студент, який не виконав програму практики з поважних причин,  

направляється на практику у вільний від навчання час.  
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