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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. 

Переддипломна практика магістрів є обов'язковим компонентом освітньо-

професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня магістр 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 переддипломної 

практики магістра спеціальності 125 Кібербезпека, освітньо-професійної програми 

«Інформаційна та кібернетична безпека».  

Для студента-магістра важливо не тільки знати основні положення, характерні 

для написання магістерської роботи, але й мати загальне уявлення про методологію 

науково-дослідної роботи, здобути досвід у організації своєї роботи, у використанні 

методів 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 переддипломної практики студентів. 

 

1. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ     

ПРАКТИКИ 

 

Переддипломна 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. 

Задача переддипломної частини практики полягає у залученні студентів-

магістрів до самостійної роботи, ознайомленні з організацією роботи на 

підприємствах, збір матеріалів для магістерської роботи. 

Суть практики полягає у залученні студентів-магістрів до самостійної роботи, 

ознайомленні з методикою проведення роботи в академічних і спеціалізованих 

інститутах та провідних компаніях. 

Предметом практики є: 

поглиблення навичок самостійної роботи; 

розширення наукового світогляду студентів; 

дослідження проблем практики та вміння пов’язувати їх з обраним 

теоретичним напрямком дослідження; 

вміння визначати структуру та логіку майбутньої роботи як 

висококваліфікованого фахівця. 



Практика проводиться на відповідних базах практики, які визначаються в 

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

необхідним вимогам програми практики.  

У даних методичних вказівках розглядаються загальні питання організації, 

проведення і підведення підсумків переддипломної практики студентів. 

 

Знайомство з підприємством: 

Коротка історія підприємства; огляд номенклатури продукції підприємства та 

зрівняння її параметрів з українськими та закордонними, технічні умови; структура 

підприємства та функції основних відділів і цехів; загальна схема виробничого та 

науково-дослідного процесу, законодавство. 

 

2. ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА МАГІСТРА 

 

 2.1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Метою переддипломної практики студента-магістра є уточнення предмету, 

мети та завдань наукового дослідження, проведення досліджень згідно теми 

магістерської роботи і отримання наукових результатів, що будуть покладені в 

основу магістерської роботи.  

Написання магістерської роботи передбачає збір, систематизацію та самостійний 

аналіз студентом інформації про явища і процеси, які пов’язані з захистом 

інформації (ЗІ), а також формування й розроблення висновків науково-практичного 

та прикладного характеру. За характером магістерські роботи можуть буди 

направлені на вирішення науково-дослідних задач, розробку навчально-методичного 

забезпечення або розв’язання технологічних проблем виробництва, технічного 

обслуговування, тощо. Згідно з цим, магістерські роботи можуть бути таких типів: 

дослідницькі, проектно-конструкторські, технологічні, навчально-методичні, 

анaлiтико-узагальнюючi. 

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 аналізу, 

пов`язуються з питаннями загальної проблеми магістерської роботи.  

Переддипломна практика є завершальною в циклі практичної підготовки 

магістра до самостійної професійної діяльності. 

Мета переддипломної практики повністю визначається завданням на 

магістерську роботу: 

визначення завдань на дослідження згідно теми, по якій буде виконуватись 

магістерська робота; 

обстеження об'єкту дослідження та аналіз існуючих рішень; 

збір матеріалів і даних для розроблення і обґрунтування варіантів рішень у 

магістерській роботі. 

Окрім того самостійно формуються практичні рекомендації щодо 

удосконалення проблем наукового 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 дослідження, виявлення у 

студента творчості та наполегливості і дозволяє сформувати уявлення про рівень 

його підготовки як майбутнього висококваліфікованого фахівця. 

 

Завдання практики: 

підготовка фахівців, здатних використовувати і впроваджувати технології 

інформаційної та/або кібербезпеки. 

вивчення організаційно-функціональної структури, складу і характеристик 

систем захисту інформації; 

вироблення навиків творчого підходу до вирішення теоретичних і практичних 

задач проектування, конструювання, створення і випробування елементів і систем 

захисту інформації; 

збір матеріалів, необхідних для виконання магістерської роботи, вивчення 

нових досягнень за темою магістерської роботи, огляд існуючих рішень виявленої та 

сформульованої проблеми, вироблення методично правильної системи виконання 

досліджень і впровадження отриманих результатів; 

вироблення вміння адекватної оцінки головних техніко-економічних показників 

у відповідності до чинних нормативно-технічних документів; 

вивчення заходів з техніки безпеки, охорони праці, протипожежної безпеки, 

охорони навколишнього середовища та цивільної оборони. 

 

 

2.2. ЗМІСТ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Зміст практики визначається темою магістерської роботи і характером 

індивідуального завдання. 

Робота магістра-практиканта повинна бути спрямованою на збір матеріалів, що 

забезпечують основні розділи магістерської роботи. Перелік основних видів робіт та 

термінів виконання подано в таблиці 1. 



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 обстеження об'єкта дослідження, 

дипломник повинен назвати ті питання, котрі залишилися 

невирішеними в області інформаційних систем та технологій, отже, 

визначити своє місце у розв'язанні проблеми удосконалення або 

модернізація об'єкта дослідження; ознайомитися з літературою та 

іншими джерелами інформації з об'єкта дослідження. Бажано 

закінчити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності 

проведення досліджень у даній галузі та постановою задачі 

досліджень.  

60 

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. 

70 

 

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; приймати участь (по можливості) у лабораторних 

випробуваннях; аналіз і узагальнення одержаних результатів. 

ознайомитись з передовими методами праці та технології; 

70 

 

 

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.  

70 

Всього 

 

270 

 
 



3. КОНТРОЛЬ  ЗА  ВИКОНАННЯМ  ПРОГРАМИ  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 ПРАКТИКИ 

 

Протягом тижня 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. 

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. 
 


