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ВСТУП 

Ознайомча практика – одна з пріоритетних сфер навчальної діяльності, 

важливий чинник удосконалення теоретичної і спеціальної підготовки майбутніх 

фахівців – фахівців з захисту інформації. Розширення науково-професійного 

світогляду, формування навичок наукового дослідження, узагальнення і 

поширення передового практичного досвіду всебічно підготовляє студента до 

науково-практичної діяльності після закінчення вищого навчального закладу. 

Практична підготовка, більше ніж інша форма навчального процесу, має 

потребу в конкретизації матеріалу, використанні діючих директивних, 

методичних і нормативних даних, а також в спеціалізації навчального матеріалу 

згідно профілю майбутніх фахівців. 

Методичні вказівки створено для забезпечення практичного навчання 

матеріалами і нормативами, в них розглядаються загальні питання організації, 

проведення та контролю ознайомчої практики. 

Ознайомча  практика має за мету забезпечення закріплення у виробничих 

умовах знань і вмінь, одержаних студентами в процесі вивчення професійно-

орієнтованих дисциплін: Теорія кіл і сигналів в інформаційному та 

кіберпросторах, Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки, 

Прикладне програмування, апаратні та програмні засоби комп’ютерної інженерії, 

Захист від шкідливого програмного засобу, Операційні системи, Теоретичні 

основи захищених інформаційно-комунікаційних технологій, Фізичні поля як 

носії інформації, Аналіз та оцінка уразливостей інформаційних систем, 

Комп’ютерні мережі, Прикладна криптологія, Теорія інформації та кодування. 

Ознайомлення студентів із існуючими методиками ефективного застосування 

телекомунікаційних та інфокомунікаційних  технологій для вирішення задач, що 

виникають в реальних умовах функціонування підприємств та установ. 

Під час проходження ознайомчої практики студенти мають нагоду 

використати теоретичний знання, здобуті при вивчені дисциплін «Групова 

динаміка і комунікації», «Ділові комунікації», «Соціально-екологічна безпека 

життєдіяльності», розглядаючи питання економіки і організації виробництва, 

охорони праці і зовнішнього середовища в умовах реального виробничого 

процесу на конкретному підприємстві. Особливу увагу майбутні фахівці можуть 

приділити ознайомленню зі складовими економічного ефекту, що утворюється 

при використанні комп’ютерних мереж, систем та технологій, аналізу 

ефективності впровадження інформаційної системи з позиції управлінців. 

За час проходження ознайомчої практики студенти повинні набути та 

закріпити навички та уміння використовувати пристрої введення-виведення 

інформації, телекомунікацій та зовнішньої пам’яті, виконувати креслення 

структурних схем комп’ютерних мереж та мікропропроцесорних систем, 

оперувати з файлами, виконувати роботу з підготовки технічних носіїв 

інформації, використовувати в роботі програмні засоби стискання інформації, 

встановлювати та використовувати програми моніторингу вірусів, працювати в 



текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням, виконувати 

роботи з електронною таблицею, виконувати операції з базами даних, виконувати 

тестову перевірку ЕОМ та периферійних пристроїв, виконувати пошук 

непрацездатних вузлів та елементів окремих блоків ЕОМ, виконувати інсталяцію 

та налагодження програмного забезпечення, проводити заходи по резервному 

копіюванню та збереженню інформації, готувати до роботи устаткування та 

периферійні пристрої, на основі аналізу математичних моделей складати 

алгоритми програм, виконувати вибір мови програмування та перекладання на неї 

алгоритмів задач, розробляти структуру комп’ютерної мережі, проводити монтаж 

комп’ютерної мережі, виконувати інсталяцію мережевого програмного 

забезпечення, виконувати адміністрування користувачів та ресурсів мережі, 

виконувати діагностику та усунення неполадок у комп’ютерних мережах, 

використовувати обладнання для передавання (приймання) інформації на 

відстань, визначати найоптимальніший засіб підключення до глобальної мережі, 

проводити вибір провайдера, використовувати електронну пошту та 

телеконференцію для спілкування, використовувати служби Internet: WWW, FTP, 

пошукові сервери, виконувати налагодження програмного забезпечення 

глобальних мереж, проводити тестування каналів зв’язку, використовувати 

обладнання глобальних мереж для передавання (приймання) інформації на 

відстань, виконувати монтаж та випробування устаткування персонального 

комп’ютера (ПК), виконувати вибір необхідного типу та системи електрорадіо-

вимірювального приладу, проводити електрорадіовимірювання в електронній 

апаратурі, проводити профілактичне обслуговування обчислювальної техніки та 

периферійних пристроїв, виконувати підключення додаткових зовнішніх 

пристроїв до ЕОМ, з метою розширення технічних можливостей, 

використовувати засоби безпечного усунення несправностей пристроїв та вузлів, 

використовувати функціональну та принципову схеми при ремонтах, визначати 

програмне забезпечення, необхідне для роботи пристрою, проводити 

дослідження, випробування та налагодження електронних схем та пристроїв. 

За останні роки професійна діяльність суттєво змінилась як змістовно, так і 

організаційно. У зв’язку з цим з’явилися нові вимоги до особистих і професійних 

якостей фахівців. У програмі та методичних вказівках зібрана та систематизована 

основна інформація, пов’язана з методикою та організацією навчально-практичної 

діяльності, яка допоможе студентам оптимізувати свою роботу по досягненню 

високого рівня розв’язання теоретичних та практичних завдань виробничої 

практики. 



Таблиця 1. 

Приклад програми ознайомчої практики 

№ Найменування розділів та тем практики і перелік 

виконуваних робіт Кількість годин 

 

Розділ 1. Техніка безпеки і охорона праці 
6 

1 Тема 1.1 Техніка безпеки і охорона праці на об'єкті 

практики 

Знайомство з правилами внутрішнього розпорядку 

підприємства, інструктаж з техніки безпеки та 

охорони праці, бесіда спеціалістів. 

 

2 Тема 1.2 Техніка безпеки і охорона праці у підрозділі.  

3 Тема 1.3 Техніка безпеки і охорона праці на робочих 

місцях. 
 

 

Розділ 2. Загальні відомості про об'єкт практики. 

Виробничі екскурсії 

8 

4 Тема 2.1 Знайомство з підприємством. Екскурсія по 

відділам підприємства та службам, що забезпечують 

його роботу. 

 

5 Тема 2.2 Вивчення роботи основних структурних 

підрозділів. 
 

6 Тема 2.3 Ознайомлення з обчислювальним центром 

підприємства. 
 

7 Тема 2.4 Ознайомлення з підрозділами підприємства. 

Вивчення особливостей роботи окремого 

структурного підрозділу 

 

 

Розділ 3. Виконання обов’язків згідно з місцем роботи 

у  підприємстві 

56 

8 Тема 3.1 Ознайомлення з обов’язками згідно з місцем 

роботи  у підрозділі підприємства. 
 

9 Тема 3.2 Ознайомлення з обов’язками фахівця з 

захисту інформації. Робота дублером фахівця з 

захисту інформації.  

 



10 Тема 3.2.1  Робота зі  стандартним обладнанням та 

програмним забезпеченням. 
 

11 Тема 3.2.2 Робота в середовищі сучасних 

операційних систем та баз даних. 
 

12 Тема 3.2.3 Налаштування обладнання 

телекомунікаційних систем та мереж, апаратних, 

програмних, локальних та мережевих засобів 

 

13 Тема 3.3 Робота дублером налагоджувальника 

комп’ютерних систем та мереж. 
 

14 Тема 3.3.1 Обслуговування засобів комп’ютерних 

систем та мереж 
 

15 Тема 3.3.2 Аналіз роботоспроможності мережі та 

пошук в них уразливостей за допомогою 

спеціального програмного забезпечення. 

 

16 Тема 3.4 Робота дублером ремонтника апаратних 

засобів  комп’ютерних систем та мереж. 
 

17 Тема 3.4.1 Аналіз апаратних засобів комп’ютерних 

систем та мереж. 
 

18 Тема 3.4.2 Аналіз апаратних засобів комп’ютерних 

систем та мереж спеціальним програмним 

забезпеченням. 

 

19 Тема 3.4.3 Виявлення вразливостей комп’ютерних 

систем та мереж 
 

20 Тема 3.4.4 Оцінка вразливостей в комп’ютерних 

системах та мережах 
 

 

Розділ 4. Вивчення екологічних основ захисту 

довкілля 

6 

21 Тема 4.1 Вивчення основних положень з охорони 

праці та основ життєдіяльності на підприємстві. 
 

22 Тема 4.2 Розгляд питань щодо екологічного 

становища на підприємстві та впливу його діяльності 

на навколишнє середовище 

 

23 Тема 4.3 Ознайомлення з матеріалами про екологічне 

становище регіону та формування пропозицій щодо 

його покращення на конкретному підприємстві. 

 



 

Розділ 5. Робота над індивідуальним завданням 
8 

24 Тема 5.1 Вивчення наукових розробок в напрямку 

обраної теми 
 

25 Тема 5.2 Використовування служб Internet: WWW, 

FTP, пошукових серверів. Вивчення структури, 

області використання і правил експлуатації 

інформаційно-пошукових систем. 

 

26 Тема 5.3 Використовування електронної пошти та 

телеконференцій для спілкування 
 

27 Тема 5.4 Вивчення впровадження нових моделей 

базових інформаційних процесів та висунення 

пропозицій щодо оптимізації, удосконалення та 

розвитку існуючих. 

 

  

Розділ 6. Підготовка і оформлення звітних 

матеріалів 

4 

28 Тема 6.1 Узагальнення та систематизація матеріалу 

щодо проходження ознайомчої практики. Підготовка 

необхідної документації. 

 

29 Тема 6.2 Оформлення пояснювальної записки звіту з 

ознайомчої практики. 
 

30 Залік з практики. 2 

Всього 90 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів є обов'язковим 

компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня 

і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь. 

Практична підготовка студентів здійснюється на передових сучасних 

підприємствах і організаціях різних галузей господарства, науки, освіти, охорони 

здоров'я, культури, торгівлі і державного управління. 

Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під 

організаційно-методичним керівництвом викладача вищого навчального закладу 

та спеціаліста з даного фаху. 



Програма практичної підготовки та терміни її проведення визначаються 

навчальним планом. 

Організація практичної підготовки регламентується Положенням про 

проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, 

затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року №93. 

Технологічна практика для студентів є невід’ємною складовою частиною 

процесу їх професійної підготовки і проводиться на сучасних підприємствах та 

організаціях, оснащених відповідним апаратним та програмним забезпеченням 

комп’ютерних систем та мереж. Згідно з навчальним планом спеціальності 

виробнича практика проводиться на 4 курсі терміном шість тижнів(Додаток А). 

Технологічна практика передбачає отримання необхідного обсягу практичних 

знань та умінь відповідно до кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 

В даних методичних вказівках розглядаються загальні питання організації, 

проведення та контролю ознайомчої практики студентів. 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами 

організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у 

них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і 

навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних 

ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати 

свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. 

Метою ознайомчої практики для студентів є ознайомлення студентів із 

існуючими методиками ефективного застосування комп’ютерних та мережних 

технологій для вирішення задач комплексної автоматизації підприємств і установ, 

вивчення практичних рішень в галузі організації та побудови регіональних, 

корпоративних та локальних комп’ютерних мереж, їх захисту та безпеки, 

розподілених комп’ютерних систем, дослідження характеристик, виконуваних 

функцій, етапів розробки, тестування та впровадження універсального та 

спеціалізованого апаратного і програмного забезпечення комп’ютерних систем та 

мереж, що використовується на об’єктах практики. 

Під час проходження ознайомчої практики студенти повинні виконати наступні 

завдання: 

 дослідити об’єкт практики, структуру та функції підрозділів об’єкту 

практики, їх взаємозв’язок; 

 дослідити та проаналізувати універсальне та спеціалізоване апаратне 

забезпечення комп’ютерних систем і мереж, які використовуються на 

об’єкті практики; 

 дослідити та проаналізувати універсальне та спеціалізоване програмне 

забезпечення комп’ютерних систем і мереж, які використовуються на 

об’єкті практики; 

 сформувати рекомендації щодо поліпшення існуючих на об’єкті практики 

технологічних процесів створення, використання та обслуговування 

комп’ютерних систем і мереж та їх програмного забезпечення (підвищення 



продуктивності та швидкодії, оптимізація комп’ютерних ресурсів, нові 

методи розробки, безпека та захист апаратного та програмного 

забезпечення, нові мережні рішення і технології, тощо); 

 виконати поставлене індивідуальне завдання та сформувати звіт про 

проходження виробничої практики. 

Для успішного виконання завдань ознайомчої практики необхідно 

дотримуватися рекомендованого плану проходження практики. 

Виходячи зі специфіки та технологічного оснащення бази практики, 

керівником від навчального закладу студенту видається індивідуальне завдання, 

яке узгоджується з керівником практики від підприємства. Орієнтовна тематика 

індивідуальних завдань представлена в додатку Б. Необхідно приділяти велику 

увагу своєчасному виконанню індивідуальних завдань для розвитку у студентів 

самостійності при вирішенні технічних питань та розширенні їх кругозору як 

фахівців. Тематика індивідуальних завдань повинна відповідати кваліфікацій 

характеристиці молодшого спеціаліста з комп’ютерних систем та мереж. Тема 

індивідуального завдання вибирається керівником практики від навчального 

закладу для студента-практиканта з урахуванням і у відповідності зі сферою 

особистих професійних інтересів студента, специфікою дослідно-

конструкторської або науково-дослідної роботи керівника практики від 

навчального закладу та від специфіки роботи підприємства – бази практики. 

 

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

Студенти несуть особисту відповідальність за невідвідування практики та 

якість підготовки звіту про проходження ознайомчої практики. Під час 

перебування на базі практики студенти повинні виконувати покладені на них 

обов'язки і дотримуватись правил внутрішнього розпорядку. 

На початку практики студенти проходять інструктаж з техніки безпеки згідно з 

порядком, встановленим на даному підприємстві. 

При проходженні ознайомчої практики студент повинен: 

 вивчити і суворо дотримуватись правил техніки безпеки при роботі з 

комп’ютерними системами та мережами на базі практики; 

 повністю виконати завдання, передбачені програмою практики; 

 підготувати звіт про технологічну практику та захистити його у визначений 

термін. 

 

4. ЗМІСТ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ 

Після закінчення терміну ознайомчої практики студенти звітують про 

виконання програми та індивідуального завдання. Форма звітності студента за 

практику – це подання письмового звіту (щоденника), підписаного і оціненого 

безпосередньо керівником від бази практики. Письмовий звіт разом з іншими 

документами, установленими навчальним закладом (характеристика – відгук від 



керівника практики від підприємства (установи, закладу), копія наказу з 

підприємства (установи, закладу про проходження студентом практики), 

подається на рецензування керівнику практики від навчального закладу не 

пізніше останнього дня практики. 

Звіт (щоденник) має містити відомості про виконання студентом усіх розділів 

програми ознайомчої практики та індивідуального завдання, мати розділи з 

питання охорони праці, висновки і пропозиції, список використаної літератури та 

інші. Оформляється звіт за вимогами, які встановлює вищий навчальний заклад, з 

обов’язковим врахуванням Єдиної системи конструкторської документації 

(ЄСКД). 

 


