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1. Опис навчальної дисципліни

Галузь знань, освітній ступень 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) 

Освітній ступень: магістр 

Галузь знань___________________________________________________________ 
(шифр і назва)

Спеціальність  _________________________________________________________ 
(шифр і назва)

Характеристика навчальної дисципліни:  

Обов’язкова 

Кількість кредитів ________  

Загальна кількість годин –  _______ 

Вид контролю:  диф. залік 

2. Структура курсу

1. Тренінг;

2. Інструктаж з охорони праці та техніки безпеки;

3. Ознайомлення з режимом роботи бази практики;

4. Участь у виконанні виробничих завдань на робочих місцях;

5. Робота з науково-технічною документацією та літературними

джерелами;

6. Аналіз інформації та матеріалів для кваліфікаційної роботи;

7. Виконання індивідуального завдання керівника переддипломної

практики від випускової кафедри;

8. Оформлення звіту про практику.

3. Програмні результати проходження переддипломної практики:

Ідентифікувати поняття, алгоритми та структури даних необхідні для опису 

предметної області розробки або дослідження; забезпечити декомпозицію 

поставленої задачі з метою застосування відомих методів і технологій для її 

вирішення. 

Обирати належні засоби для розробки або дослідження (наприклад, 

середовище розробки, мова програмування, програмне забезпечення та програмні 

пакети), що дозволяють знайти правильне і ефективне рішення. 

Аналізувати проміжні результати розробки або дослідження з метою 

з’ясування їх відповідності вимогам; розробляти тести та використовувати засоби 

верифікації, щоб переконатися у якості прийнятих рішень. 

Аналізувати предметну область розробки або дослідження, використовуючи 

наявну документацію, консультації з стейкхолдерами; розробляти документацію, 

що фіксує як функціональні, так і нефункціональні вимоги до розробки чи 

дослідження. 

Моделювати об’єкт розробки або дослідження з точки зору функціональних 

компонентів (підсистем) таким чином, щоб полегшити та оптимізувати роботу 
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над проєктом; використовувати наявні технології та методи динамічного і 

статичного аналізу програм для забезпечення якості результату. 

Визначати, оцінювати та порівнювати різні технології (методи, мови, 

алгоритми, графіки робіт) з метою встановлення пріоритетів у відповідності з 

різними критеріям продуктивності та якості, що визначені завданням. 

Володіти принципами, техніками та засобами розробки або дослідження, що 

використовуються у предметній області розробки або дослідження; створювати 

прототипи програмного забезпечення, щоб переконатися, що воно відповідає 

вимогам до розробки; виконувати його тестування і статичний аналіз, щоб 

переконатися у відповідності завданню розробки або дослідження. 

Розробляти та забезпечувати заходи з моніторингу, оптимізації, технічного 

обслуговування, виявлення відмов тощо. 

Демонструвати здатність участі у колективній роботі, використання 

інструментів колективної розробки чи дослідження. 

Вміти спілкуватися з людьми, які не є професіоналами у галузі комп'ютерних 

наук, з метою виявлення їх потреб щодо комп’ ютеризації процесів, до яких вони 

залучені. 

Користуватись документацією і довідковими матеріалами, підручниками чи 

посібниками з розробки програмного забезпечення; вміти писати технічні звіти і 

презентувати результати своєї роботи як державною так і іноземною мовами. 

Забезпечувати відстеження стану розробки, відображення його у технічній 

документації з використанням засобів управлінням версіями документів. 

Враховувати соціально-економічні аспекти проєкту в контексті завдання 

розробки або дослідження, зокрема несуперечливість технічного прогресу і 

етичних стандартів. 

Визначати, оцінювати та застосовувати гнучкі методології управління 

проектами цифрової трансформації, вибирати доцільний цифровий 

інструментарій їх реалізації. 

Вміти керувати цифровими змінами в організації під впливом четвертої 

промислової революції, визначати ключові стратегії, основні процеси та 

технології цифровізації. 

Володіти технологіями застосування даних для задач обчислювального 

інтелекту з використанням інтелектуальних агентів, машинного навчання, 

алгоритмів колективного інтелекту, нечіткої логіки та еволюційних алгоритмів. 

Володіти широким спектром засобів обчислювального інтелекту для 

здійснення цифрових трансформацій із використанням технологій Інтернету 

речей, аналізу великих даних, інтелектуальної робототехніки, хмарних обчислень 

та ін. 

4. Політика оцінювання

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% 

від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності балів). 

Перескладання модулів відбувається за наявності поважних причин (наприклад, 
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лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи 

перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 20%..  

Політика щодо відвідування: Відвідування баз практики є обов’язковим 

компонентом оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

працевлаштування, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-

лайн формі за погодженням із керівником практики. 

5. Оцінювання

Вимоги щодо порядку проходження виробничої практики та захисту звіту, 

подано у методичних рекомендаціях. 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Переддипломна 

практика» визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги 

кожної складової залікового кредиту: 

Заліковий модуль 1 (тренінг) 30 % 
Заліковий модуль 2 (оформлення звіту) 30 % 
Заліковий модуль 3 (захист звіту) 40 % 
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