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ВСТУП 

 

Магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра здобула повну вищу освіту, спеціальні 

уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків 

(робіт) інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, що 

передбачені для посад у різних сферах діяльності. 

Науково-дослідна практика магістрів є обов'язковим компонентом освітньо-

професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня магістра з відповідної 

спеціальності і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь 

здійснення самостійної науково-дослідної та професійної роботи. 

Методичні вказівки призначені для організації та проведення науково-

дослідної практики магістра спеціальності 125 Кібербезпека, освітньо-

професійної програми «Інформаційна та кібернетична безпека».  

Для студента-магістранта важливо не тільки знати основні положення, 

характерні для магістерської роботи, але й мати загальне уявлення про 

методологію науково-дослідної роботи та наукової творчості, здобути досвід у 

організації своєї роботи, у використанні методів наукового пізнання та 

застосуванні логічних законів і правил. Інтеграція загальної і професійної освіти 

не лише сприяє значному підвищенню мотивації до отримання знань і 

формування відповідних компетенцій, але є й стимулом інноваційного змісту 

освіти в цілому. 

У даних методичних вказівках розглядаються загальні питання організації, 

проведення і підведення підсумків науково-дослідної практики студентів. 

 

1. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ                                                    

НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Науково-дослідна практика є важливою складовою магістерської програми 

підготовки і має на меті систематизацію, розширення і закріплення професійних 

знань, формування у студентів початкової компетенції ведення самостійної 

наукової роботи, дослідження, та експериментування. 

Суть науково-дослідної частини практики полягає у залученні студентів-

магістрантів до самостійної дослідницької роботи, ознайомленні з методикою 

проведення науково-дослідної роботи в академічних і спеціалізованих інститутах 

та провідних компаніях. 

Предметом практики є: 

поглиблення навичок самостійної наукової роботи; 

розширення наукового світогляду студентів; 

дослідження проблем практики та вміння пов’язувати їх з обраним 

теоретичним напрямком дослідження; 

визначати структуру та логіку майбутньої магістерської роботи. 
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2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА МАГІСТРА 

 

2.1. МЕТА ТА ЗАДАЧІ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ МАГІСТРІВ 

 

Під час практики поглиблюються і закріплюються теоретичні знання 

студентів з усіх дисциплін навчального плану; підбираються фактичні дані й інші 

матеріали, які використовуються з метою вивчення об`єкта дослідження, 

проведення фінансового й економічного аналізу, пов`язуються з питаннями 

загальної проблеми для дипломної роботи. Окрім того самостійно формуються 

практичні рекомендації щодо удосконалення проблем дипломного дослідження, 

з`ясовуються напрями подолання негативних тенденцій, визначаються 

перспективи подальшого дослідження проблеми (для магістрів рекомендації 

повинні носити науково-практичний характер і мати наукову новизну відповідних 

розробок), що свідчить про стан економічного мислення, розвиток навичок 

самостійного виконання наукового дослідження, виявлення у студента творчості 

та наполегливості і дозволяє сформувати уявлення про рівень його підготовки як 

майбутнього висококваліфікованого фахівця. 

Метою науково-дослідної складової практики є набуття студентами досвіду 

самостійної науково-дослідної роботи та опрацювання методики її проведення, 

поглиблення теоретичних знань в сфері фінансових відносин, формування вмінь 

та навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел, а саме: 

оволодіння студентами сучасними методами, формами організації в галузі 

їх майбутньої професії; 

формування у студентів на базі теоретичних знань, отриманих під час 

вивчення фундаментальних та спеціальних дисциплін, професійних умінь і 

навичок роботи; 

освоєння нових інформаційних технологій; 

формування уміння прийняття самостійних рішень під час конкретної 

роботи чи виконання функціональних обов`язків відповідно до кваліфікаційного 

рівня в реальних виробничих умовах; 

розвиток навичок науково-дослідницької роботи; 

виховання потреби систематичного поповнення та оновлення своїх знань та 

творчого їх застосування в практичної діяльності. 

Основними завданнями науково-дослідної практики є: 

набуття навичок адаптації теоретичних положень, методичного 

інструментарію, викладеного в спеціальній літературі, а також передового досвіду 

до умов діяльності установи, конкретного підприємства; 

закріплення практичних навичок проведення наукового дослідження, 

формування його інформаційного, правового та методичного забезпечення, 

зважаючи на сутність проблем, що вирішуються, та обмежень, пов’язаних з 

діяльністю конкретного суб’єкта; 

впровадження розроблених науково-обґрунтованих рекомендацій та 

пропозицій в практику. 
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Зміст і послідовність практики та її терміни визначаються програмою, що 

розробляється і поновлюється кафедрою згідно з навчальним планом та 

передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні 

потрібного і достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр». 

Практика проводиться на відповідних базах практики, які визначаються в 

залежності від теми магістерської роботи, яку обрав студент, та відповідають 

необхідним вимогам програми практики. 

При виборі бази науково-дослідної практики варто мати на увазі, що надалі 

в магістерській  роботі можна буде використовувати фактичні дані тільки з даного 

об`єкта дослідження. 

Для проходження науково-дослідної практики магістр отримує: 

програму науково-дослідної практики; 

індивідуальний план проходження наукової практики. 

 

 

2.2. ЗМІСТ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Знайомство з підприємством: 

Коротка історія підприємства; законодавство підприємства та зрівняння її 

параметрів з українськими та зарубіжними; технічні умови; структура 

підприємства та функції основних відділів; загальна схема виробничого та 

науково-дослідного процесу. 

Виконання завдання практики 

Тему завдання на виконання науково-дослідної роботи видає науковий 

керівник роботи, виходячи з господарсько-договірної або державно бюджетної 

роботи підприємства - бази практики, або випускної кафедри. 

Студент повинен: 

ознайомитися з літературою та іншими джерелами інформації з даного 

питання та скласти реферат; 

ознайомитись з передовими методами та механізмами захисту інформації на 

підприємствії; 

приймати участь (по можливості) у лабораторних випробуваннях і 

налагодженні програмного забезпечення; 

підготувати звіт по закінченні проходження науководослідної практики. 

Частину необхідних знань студент, який виконує науково-дослідну роботу на 

здобуття кваліфікації магістра, одержує на спеціальних лекціях, семінарах і 

екскурсіях. 
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                        Таблиця 1.  

 

Основні види робіт та терміни виконання 

 

№ п/п 

 

Етапи та зміст роботи  

 

Кількість 

годин 

 1 

 

2 

 

3 

 1. 

 

 

Визначення актуальності теми. Розробка і узгодження 

постанови задачі.  

В результаті проведення передпроектного обстеження 

об'єкта дослідження, магістрант повинен назвати ті питання, 

котрі залишилися невирішеними в області інформаційних 

систем та технологій, отже, визначити своє місце у 

розв'язанні проблеми удосконалення або реінжинірингу 

об'єкта дослідження. Бажано закінчити цей розділ коротким 

резюме стосовно необхідності проведення досліджень у даній 

галузі та постановою задачі досліджень.  

 

 

 

45 

2. 

 

Обґрунтування вибору напрямку досліджень, вибір 

методів вирішення задач і їхні порівняльні оцінки. 

Розроблення загальної методики проведення практичної 

роботи та наукових досліджень. Теоретичні роботи 

спрямовують на розкриття методів досліджень та 

розрахунків, гіпотез, що розглядають, а експериментальні – 

на принципи дії й характеристики розробленої системи чи 

окремих її компонент, оцінки їх ефективності. 

 

 

 

 

45 

 

3. 

 

Формування програми та проведення досліджень.        

Викладення загальної методики та основних методів 

досліджень; розробка експериментальної частини й 

покрокової методики досліджень; проведення теоретичних та 

(або) експериментальних досліджень; аналіз і узагальнення 

одержаних результатів. 

 

45 

 

 

4. Виявлення наслідків впровадження результатів 

магістерської роботи на техніко-економічні показники 

діяльності підприємства, стан техніки безпеки, охорони праці, 

протипожежної безпеки, цивільної оборони на підприємстві 

та екологічної безпеки навколишнього середовища.  

45 

Всього 

 

180 

тижні) 
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3. КОНТРОЛЬ  ЗА  ВИКОНАННЯМ  ПРОГРАМИ                                             

НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ 

 

 За виконанням програми практики здійснюється двосторонній контроль з 

боку керівників від кафедри та бази практики. 

Протягом практики керівник від кафедри контролює роботу студентів-

практикантів, аналізує хід виконання програми практики, а в кінці практики 

перевіряє оформлені студентом щоденник та звіт, приймає участь у роботі комісії 

по прийому диференційованого заліку. 

Керівник практики від підприємства регулярно контролює хід виконання 

календарного план-графіка та індивідуальних завдань. З метою забезпечення 

ефективної роботи студентів-практикантів проводить лекційні заняття для 

висвітлення питань, включених до програми практики, та здійснює аналіз 

конкретних виробничих ситуацій. В кінці практики перевіряє й підписує звіт про 

практику, складає характеристику-відзив на кожного студента-практиканта. 

 

4. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ З ПРАКТИКИ 

 

За результатами практики студенти оформляють звіт про практику, 

підписаний і оцінений безпосередньо керівником від бази практики та разом із 

щоденником подають його на рецензування керівнику від кафедри. 

Звіт може включати в себе додатки, в яких подаються ілюстративні 

матеріали, креслення, графіки, копії документів, тощо.  

Основна частина звіту містить опис та результати виконання усіх розділів 

програми практики та індивідуального завдання, включаючи розділи з питань 

охорони праці та захисту навколишнього середовища. При цьому повинні бути 

посилання на ілюстративні матеріали, що доповнюють звіт. 

Висновки та пропозиції відображають результати виконання 

індивідуального завдання, обрані підходи до його вирішення, використані методи 

досліджень та аналізу результатів досліджень , отримані теоретичні та практичні 

результати. 

5. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ                                                                          

НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання 

практики та індивідуального завдання. 

Студент звітується комісії, яку призначає завідувач кафедри. До захисту 

студент подає звіт з практики та щоденник, підписаний керівником від бази 

практики, з характеристикою-відзивом і оцінкою. 

За результатами звіту комісія диференційовано оцінює роботу студента. 

Оцінка за практику вноситься в залікову-екзаменаційну відомість та в залікову 

книжку студента і в подальшому враховується стипендіальною комісією при 

визначенні розміру стипендії. 
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Студент, який не виконав програму практики, або отримав незадовільну 

оцінку, залишається на повторний курс навчання або відраховується з 

університету. 

Результати проведення практики обговорюються на засіданні кафедри. 

 

 


