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ВСТУП 

Практика студентів вищих навчальних закладів України є 

невід’ємною складовою частиною освітньо-професійної 

підготовки фахівців. Основним завданням практики є якісна 

практична підготовка майбутніх фахівців за першим 

(бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої 

освіти 

Програма складена у відповідності з Законом України 

«Про вищу освіту», Положенням про проведення практики 

студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993 року 

№93 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти N 351 

від 20.12.94, та на основі програм спеціальних курсів для 

закріплення теоретичних знань і здобуття практичних навичків 

роботи за фахом. 

Мета і завдання практики визначаються основними 

положеннями освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки 

фахівців за рівнем вищої освіти, якому відповідає практика. 

У період практики студентів закладаються основи 

досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, 

професійних якостей особистості фахівця. Від ступеня 

успішності на цьому етапі залежить професійне становлення 

майбутнього фахівця. 

Наскрізна програма практики є основним навчально-

методичним документом, що визначає проведення практик 

здобувачів вищої освіти спеціальності 113 Прикладна 

математика за освітньо-професійними програмами «Наука про 

дані та моделювання складних систем» підготовки за першим 

(бакалавр) та другим (магістр) рівнем вищої освіти.  

Здобувачі вищої освіти за ОПП «Наука про дані та 

моделювання складних систем» першого та другого рівнів 

мають можливість проходити усі види практик на загально 

університетських базах практик, у ІТ-компаніях-партнерах 

СумДУ NetCrecker, PortaOne, MindK, на підприємствах згідно 

цільового договору здобувача (за наявності), на випусковій 
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кафедрі прикладної математики та моделювання складних 

систем. 

Наскрізна програма є основою для складання робочих 

програм усіх видів практики з урахуванням специфіки виду 

практики, особливостей баз практики та конкретних умов їх 

проходження. 

1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

Метою практики є закріплення у здобувача вищої освіти 

набутих в процесі теоретичного навчання загальних і фахових 

компетенцій, формування в нього програмних результатів 

стосовно професійного вміння приймати самостійні рішення в 

певних виробничих умовах, оволодіння сучасними методами, 

формами організації, знаряддям праці в галузі майбутньої 

спеціальності. 

Загальними завданнями практики є: 

 знайомство студентів з реальним виробничим процесом і з 

задачами цього виробництва, які можуть бути розв’язані за 

допомогою математичного і комп’ютерного моделювань; 

 вивчення існуючих математичних та комп’ютерних моделей 

окремих задач виробництва. Аналіз структури вхідних даних 

та результатів роботи математичної моделі; 

 побудова математичної і комп’ютерної моделей окремих 

невеликих задач виробництва; 

 отримання практичних навичок роботи в колективі аналітиків 

та програмістів, уміння відповідально ставитися до своєї 

ланки роботи; 

 формування інтересів і тематики наукових розробок; 

 підготовка студентів до виконання кваліфікаційних робіт; 

 укладання договорів (контрактів) про працевлаштування 

після закінчення університету (якщо такі не укладені). 

2 ЗМІСТ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ПРАКТИКИ 

Зміст і послідовність практики здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю 113 Прикладна математика визначені у 

відповідності до ОПП «Наука про дані та моделювання 
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складних систем» першого (бакалавр) та другого (магістр) рівнів 

освіти та навчальних планів за цими ОПП 

У процесі навчання здобувачі вищої освіти мають такі 

види практики: 

за ОПП «Наука про дані та моделювання складних систем» 

першого (бакалавр) рівня освіти 

1. Виробнича практика (6-й семестр, 3 тижні); 

2. Переддипломна практика (8-й семестр, 3 тижні); 

за ОПП «Наука про дані та моделювання складних систем» 

другого (магістр) рівня освіти 

3. Переддипломна практика (3-й семестр, 4 тижні). 

Метою виробничої практики є ознайомлення студентів-

практикантів з процесом виготовлення програмних продуктів 

для задач конкретного виробництва або науково-дослідного 

підрозділу. Завданням цього виду практики є залучення 

практикантів до розроблення окремих невеликих частин 

програмних комплексів (їх математичних моделей та програм) 

та аналізу результатів роботи цих частин з метою набуття 

студентами навичок роботи в трудовому колективі. Одним з 

основних завданнь виробничої практики є формування інтересів 

і тематики наукових розробок та підготовка до кваліфікаційної 

роботи рівня „бакалавр”. 

Переддипломна практика покликана сформувати у 

студента уміння і навички прийняття самостійних рішень на 

конкретній дільниці в реальних умовах виробництва чи науково-

дослідного підрозділу. Під час переддипломної практики 

головним завданням студента є збір матеріалу для подальшої 

кваліфікаційної роботи. 

Загальна послідовність проходження практики 

передбачає: 

– оформлення перепустки на підприємство; 

– вивчення правил техніки безпеки та отримання 

інструктажу на робочому місці; 

– проведення навчальних занять і екскурсій; 

– виконання загального та індивідуального завдань; 
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– оформлення звіту за встановленою формою (додаток; 

– отримання відгуку керівника практики від 

підприємства; 

– формальну процедуру закінчення практики у відділі 

технічного навчання підприємства (організації); 

– подання звіту керівнику від випускової кафедри; 

– захист практики на випусковій кафедрі. 

3 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ 

3.1 Бази практики 

Розподіл студентів на практику здійснюється випусковою 

кафедрою. Для переддипломної практики розподілу на практику 

передує призначення тем кваліфікаційних робіт кожному 

студентові. Після переддипломної практики теми 

кваліфікаційних робіт уточнюються. 

Студенти, які мають цільові договори на навчання з 

підприємствами проходять практику на цих підприємствах. 

Якщо підприємство-замовник не може забезпечити якісне 

проходження практики згідно з її програмою, то студент 

проходить практику на іншому підприємстві за узгодженням з 

підприємством-замовником. У цьому випадку підприємство, яке 

стає базою практики, повинно надіслати в університет лист-

заявку на конкретного студента, а підприємство-замовник – лист 

дозвіл на проходження практики даного студента на іншому 

підприємстві. Обидва види листів мають довільну форму тексту, 

але формуються на бланку підприємства, яке подає листа. 

Студенти, які не мають цільових контрактів, проходять 

практику на підприємствах, здатних забезпечити якісне 

проведення практики згідно з її програмою та висловили згоду 

на проведення практики. Зокрема, базами практик можуть 

виступати загально університетські бази практик 

http://job.sumdu.edu.ua/pracevlashtuvannya-praktika  У такому 

випадку між університетом і підприємством укладається угода. 

Базою для проведення будь-якого виду практики може 

бути випускова кафедра або інші науково-педагогічні підрозділи 

університету. 

http://job.sumdu.edu.ua/pracevlashtuvannya-praktika
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Студенти можуть самостійно з дозволу відповідних 

кафедр підбирати для себе бази проходження практики і 

пропонувати їх для використання. 

Підсумковим документом розподілу студентів за базами 

практики є наказ по університету, який обумовлює бази 

практики, керівники практики з викладачів випускової кафедри і 

термін її проведення. 

3.2 Керівництво практикою. Контроль за проходженням 

практики 

Керівники практики від випускової кафедри, що 

призначаються наказом по університету, повинні перед 

початком практики провести організаційні збори студентів-

практикантів. На цих зборах повинно бути роз’ясненим 

студентам порядок проходження практики, її завдання та зміст, 

обумовлює порядок контролю за проходженням практики з боку 

випускової кафедри. В обов’язки керівників практики від 

випускової кафедри входить вирішення усіх організаційних 

питань з підприємством-базою практики та відділом практики 

університету. У процесі проходження студентами практики 

керівники від випускової кафедри контролюють виконання 

підприємствами зобов’язань щодо організації практики, 

виконання студентами робочої програми практики і виданих їм 

індивідуальних завдань, надають студентам необхідну 

методичну допомогу. Після завершення практики керівники у 

складі комісії оцінюють захисти звітів з практики. 

Загальне керівництво практикою на підприємстві 

здійснюється відділом технічного навчання, або (в разі 

відсутності такого) відділом кадрів. Загальне керівництво 

містить у собі вирішення організаційних питань з проведення 

практики з керівником від кафедри університету, розподіл 

студентів по ділянках або відділах підприємства, призначення 

керівників практики від підприємства з числа найбільш 

досвідчених і кваліфікованих фахівців відповідного профілю, 

організація видання наказу по підприємству, який регламентує 

всі організаційні питання практики. За наявності вакантних 
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робочих місць студенти можуть бути зараховані на штатні 

посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми 

практики. При цьому не менше 50% часу відводиться на 

загально-професійну підготовку за програмою практики. 

Керівник практики від підприємства визначає студенту 

практиканту робоче місце в підрозділі на час практики згідно з її 

програмою, проводить інструктаж студента-практиканта з 

техніки безпеки на робочому місці, контролює відповідність 

робочого місця вимогам охорони праці, створює студенту-

практиканту необхідні умови для виконання програми практики, 

контролює виконання студентом трудової дисципліни, надає 

студенту необхідну методичну допомогу з професійних питань. 

Наприкінці виробничої практики керівник від підприємства 

складає відгук про роботу студента-практиканта і дає свою 

оцінку його роботі. Роботу керівника практики від підприємства 

і студента-практиканта контролює відділ технічного навчання 

(відділ кадрів). 

3.3 Обов’язки студента-практиканта 

Під час проходження практики студент перебуває у 

розпорядженні керівника практики від підприємства і виконує 

обов’язки відповідно до штатного розкладу (або до посади) і 

підпорядковується правилам внутрішнього розпорядку 

підприємства. 

Під час практики студент повинен виконати програму 

практики в частині її загальних вимог та індивідуальне завдання, 

видане керівником від випускової кафедри. 

Під час практики студент повинен вести щоденник 

практики, в якому відбиті всі етапи проходження практики, 

звітувати перед керівником від випускової кафедри за 

попередньо встановленим розкладом. Наприкінці практики 

студент повинен подати до захисту на випускову кафедру 

правильно оформлені щоденник практики і звіт про практику у 

вигляді реферату з відгуком і оцінкою керівника практики від 

підприємства. 
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4 ПРОГРАМИ ОКРЕМИХ ПРАКТИК 

4.1 Програма виробничої практики за ОПП «Наука про 

дані та моделювання складних систем» першого (бакалавр) 

рівня вищої освіти 

Виробничу практику здобувачі вищої освіти 1-го 

(бакалавр) рівня за ОПП «Наука про дані та моделювання 

складних систем» проходять після закінчення 6-го семестру 

протягом 3-х тижнів. 

Метою виробничої практики є ознайомлення студентів-

практикантів з процесом виготовлення програмних продуктів 

для конкретного виробництва або науково-дослідного 

підрозділу.  

Завданням цього виду практики є залучення практикантів 

до розроблення окремих невеликих частин програмних 

комплексів (їх математичних моделей та програм) та аналізу 

результатів роботи цих частин з метою придбання студентами 

навичок роботи в трудовому колективі. Основним завданням 

технологічної практики є формування інтересів і тематики 

наукових розробок і підготовка до кваліфікаційної роботи рівня 

„бакалавр”. 

На робочому місці технологічної практики студент 

повинен мати доступ до комп’ютера з програмним 

забезпеченням, відповідним до виконання індивідуального 

завдання і до технічної документації, що супроводжує дане 

програмне забезпечення. Крім того, студент повинен мати змогу 

вивчення технічної документації з оформлення технічної 

супроводжувальної документації на програмний продукт. 

Виконуючи індивідуальне завдання студент повинен: 

- розібратися в поставленій задачі і методі її розв’язання; 

- вивчити загальну структуру програмного продукту, що 

виготовляється відділом; 

- визначити місце свого задачі в цій структурі; 

- визначитися із структурою вихідних даних для своєї ланки 

роботи і результатів її роботи; 

- продумати ергономічний інтерфейс для даної задачі; 
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- розробити алгоритм програми, яка реалізує розв’язання 

наданої йому задачі і написати код програми; 

- провести відлагодження і тестування програми; 

- проаналізувати результати роботи, оцінити їх точність і 

зробити висновки щодо наданого методу розв’язання задачі, 

внести свої пропозиції чи рекомендації з даної задачі; 

- зробити опис свого програмного продукту у відповідності до 

стандартів виготовлення технічної документації на 

програмний продукт. 

- зібрати матеріал для визначення теми майбутньої 

бакалаврської роботи. 

Наприкінці навчальної практики студент повинен 

отримати від керівника практики на робочому місці відгук, 

підписаний та завірений печаткою відділу технічного навчання, 

або відділу кадрів підприємства, подати на кафедру щоденник 

практики і звіт, зробити доповідь на підсумковому семінарі 

кафедри. Вимоги до оформлення звіту і щоденника наведені в 

п.6.1 даної програми. Підсумковим контролем за практику є 

диференційний залік. 

4.2 Програма переддипломної практики за ОПП «Наука 

про дані та моделювання складних систем» першого (бакалавр) 

рівня вищої освіти 

Переддипломну практику здобувачі вищої освіти 1-го 

(бакалавр) рівня за ОПП «Наука про дані та моделювання 

складних систем» проходять після повного закінчення 

теоретичного курсу навчання за ОПП протягом 3-х тижнів. За 

графіком навчального процесу навчального плану підготовки 

бакалаврів за ОПП «Наука про дані та моделювання складних 

систем» 1-го рівня вищої освіти початок практики припадає на 

12 тиждень 8-го семестру. 

Переддипломна практика покликана сформувати у 

студента уміння і навички прийняття самостійних рішень на 

конкретній дільниці в реальних умовах виробництва чи науково-

дослідного підрозділу. Під час переддипломної практики 

головним завданням студента є збір матеріалу для подальшої 
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дипломної роботи. Другим важливим завданням цієї практики є 

укладання договорів (контрактів) про працевлаштування після 

закінчення університету (якщо такі не укладені). 

Виконуючи індивідуальне завдання, студент може 

дотримуватися таких етапів: 

- ретельно вивчити задачу, яка поставлена йому в 

індивідуальному завданні, зробити інформаційний пошук 

щодо поставленої задачі. 

- визначити структуру вихідних даних і результатів; 

- побудувати математичну модель задачі; 

- визначитися з аналітичними і чисельними методами, 

необхідними для розв’язання задачі; 

- за необхідності побудувати аналітичний розв’язок задачі, або 

підготовку моделі для розв’язання обраними чисельними 

методами; 

- виконати програмну реалізацію побудованої моделі; 

- розробити ергономічний інтерфейс для даної задачі; 

- провести тестування отриманої програми і проаналізувати 

результати її роботи; 

- оцінити одержані результати; 

- проаналізувати роботу комп’ютерної моделі і зробити 

висновки щодо точності моделювання одержаної задачі; 

- зробити опис свого програмного продукту у відповідності до 

стандартів виготовлення технічної документації на 

програмний продукт. 

- зібрати матеріал для написання майбутньої дипломної 

роботи. 

Наприкінці  навчальної практики студент повинен 

отримати від керівника практики на робочому місці відгук, 

підписаний та завірений печаткою відділу технічного навчання, 

або відділу кадрів підприємства, надати на кафедру щоденник 

практики і звіт, зробити доповідь на підсумковому семінарі 

кафедри. Вимоги до оформлення звіту і щоденника наведені в 

п.6.1 даної програми. Підсумковим контролем за практику є 

диференційний залік. 
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4.3 Програма переддипломної практики за ОПП «Наука 

про дані та моделювання складних систем» другого (магістр) 

рівня вищої освіти 

 

4.3.1 Мета та завдання переддипломної практики магістра 

Метою переддипломної практики є набуття сукупності 

знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих 

здобувачами вищої освіти у процесі навчання за ОПП «Наука 

про дані та моделювання складних систем» другого (магістр) 

рівня вищої освіти. 

Задачею переддипломної практики є сформування у 

студента уміння і навичок прийняття самостійних рішень на 

конкретній дільниці в реальних умовах виробництва чи науково-

дослідного підрозділу. Під час переддипломної практики 

головним завданням студента є збір матеріалу для подальшої 

кваліфікаційної роботи. Другим важливим завданням цієї 

практики є можливе укладання договорів (контрактів) про 

працевлаштування після закінчення навчання (якщо такі не 

укладені) 

В процесі проходження переддипломної практики 

здобувачі вищої освіти повинні набути низку компетентностей 

та умінь: 

Інтегральна компетентність (ІК) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми прикладної математики у професійній 

діяльності або в процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та(або) здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК02. Здатність гнучко адаптуватися до різних професійних 

ситуацій, проявляти творчий підхід, ініціативу. 

ЗК03. Здатність критично оцінювати й переосмислювати 

накопичений досвід (власний і чужий), аналізувати свою 

професійну й соціальну діяльність. 

ЗК04. Здатність ефективно будувати комунікацію, виходячи з 

цілей і ситуації спілкування. 
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ЗК05. Здатність ефективно використовувати  комп’ютерні та 

інформаційні технології в професійній діяльності 

ЗК08 Здатність діяти з соціальною відповідальністю і 

громадянською свідомістю. 
Фахові компетентності (ФК) 

ФК02. Здатність виконувати завдання, сформульовані у 

математичній формі.  

ФК03. Здатність обирати та застосовувати математичні методи 

для розв’язання прикладних задач, моделювання, аналізу, 

проєктування, керування, прогнозування, прийняття рішень. 

ФК05. Здатність проєктувати бази даних, інформаційні системи 

та ресурси. 

ФК06. Здатність розв’язувати професійні задачі за 

допомогою комп’ютерної техніки, комп’ютерних мереж та 

Інтернету, в середовищі сучасних операційних систем, з 

використанням стандартних офісних додатків. 
ФК07. Здатність експлуатувати та обслуговувати програмне 

забезпечення автоматизованих та інформаційних систем різного 

призначення 

ФК09. Здатність до проведення математичного і комп’ютерного 

моделювання, аналізу та обробки даних, обчислювального 

експерименту, розв’язання формалізованих задач за допомогою 

спеціалізованих програмних засобів 

ФК10. Здатність створення документів встановленої звітності, 

використання нормативно-правових документів.  

ФК11. Здатність до організації роботи колективу виконавців, 

приймання доцільних та економічно обґрунтованих 

організаційних та управлінських рішень, забезпечення 

безпечних умов праці. 

ФК12. Здатність до пошуку, систематичного вивчення та аналізу 

науково-технічної інформації, вітчизняного й закордонного 

досвіду, пов’язаного із застосуванням математичних методів для 

дослідження різноманітних процесів, явищ та систем. 

ФК14. Здатність сформулювати математичну постановку задачі, 

спираючись на постановку мовою предметної галузі, та обирати 
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метод її розв’язання, що забезпечує потрібні точність і 

надійність результату.  

ФК15. Здатність брати участь у складанні наукових звітів із 

виконаних науково-дослідних робіт та у впровадженні 

результатів проведених досліджень і розробок.  

ФК16. Здатність до ефективної професійної письмової й усної 

комунікації українською мовою та однією з офіційних мов ЄС. 

ФК17. Здатність до вибору оптимальних методів та алгоритмів 

обробки великих масивів даних спираючись на попередній 

аналіз. 

ФК18. Здатність оволодіти сучасними технологіями 

програмування та тестування програмного забезпечення для 

математикоємних комп’ютерних моделей складних систем та 

обробки великих масивів даних. 

ФК19. Здатність математичного і комп’ютерного моделювання 

обчислювального експерименту, розв’язання формалізованих 

задач за допомогою спеціалізованих програмних засобів. 

 

4.3.2 Зміст практики 

Керівником переддипломної практики від випускової 

кафедри, як правило, призначається наказом по СумДУ керівник 

майбутньої кваліфікаційної роботи студента. В його задачу 

входить визначення теми кваліфікаційної роботи та узгодження 

з керівником практики від виробництва цієї теми з 

індивідуальним завданням студента на час практики. 

Виконуючи індивідуальне завдання, студент повинен 

дотримуватися таких етапів: 

- ретельно вивчити задачу, яка поставлена йому в 

індивідуальному завданні, зробити інформаційний пошук 

щодо поставленої задачі. 

- визначити структуру вихідних даних і результатів; 

- побудувати математичну модель задачі; 

- визначитися з аналітичними і чисельними методами, 

необхідними для розв’язання задачі; 
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- за необхідності побудувати аналітичний розв’язок задачі або 

підготовку моделі для розв’язання обраними чисельними 

методами; 

- за необхідності зробити порівняльний аналіз декілька методів 

реалізації даної задачі і вибрати оптимальні методи для даної 

моделі; 

- виконати програмну реалізацію побудованої моделі; 

- розробити ергономічний інтерфейс для даної задачі; 

- провести тестування отриманої програми і проаналізувати 

результати її роботи; 

- оцінити отримані результати; 

- проаналізувати роботу комп’ютерної моделі і зробити 

висновки щодо точності моделювання отриманої задачі; 

- надати свої рекомендації щодо моделювання даної задачі; 

- на основі отриманих результатів синтезувати нові знання про 

роботу досліджуваної моделі; 

- зробити опис свого програмного продукту у відповідності до 

стандартів виготовлення технічної документації на 

програмний продукт; 

- зібрати матеріал для написання майбутньої кваліфікаційної 

роботи. 

Критерії диференційної оцінки за звіт з практики: 

Після закінчення практики на випусковій кафедрі 

проводиться захист звітів за практику студентами-

практикантами перед комісією з керівників практики від 

випускової кафедри на чолі з гарантом освітньої програми. 

Кожен із студентів повинен звітувати доповіддю перед комісією 

про виконання завдань практики. В разі необхідності 

(комплексне завдання на практику) доповідь може бути 

колективною, але не більше ніж три співдоповідача. 

Кінцевим контролем за проходженням практики є 

диференційований залік. Оцінюванню підлягають: 

- вміст і якість оформлення звіту; 

- вміст доповіді під час захисту; 

- відгуки і оцінки керівників практики. 
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За необхідності із студентом може бути проведена додаткова 

співбесіда. 

Особлива увага в оцінюванні виробничої і 

переддипломної практик приділяється повноті і якості зібраного 

матеріалу для подальшого виконання кваліфікаційних робіт 

(кваліфікаційної роботи бакалавра або магістра). Вагомий 

внесок в оцінювання практики вносять укладені під час 

практики договори про працевлаштування, замовлення 

підприємств на теми кваліфікаційних робіт, формулюванню тем 

науково-дослідних розробок для підприємства. 

5 ЗВІТНІСТЬ ПРО ПРАКТИКУ 

Протягом практики будь-якого виду студент повинен 

вести облікові записи, які складаються з двох частин: 

- щоденник практики, в якому відбивається 

відповідність проходження практики до календарного 

плану (додаток А); 

- список літератури про об’єкт вивчення. 

На підставі зібраних даних складається звіт про практику. 

Звіт завіряється керівниками практики від підприємства та 

випускової кафедри та печаткою підприємства (відділу 

технічного навчання або відділу кадрів). 

5.1 Вимоги до звіту про практику 

Звіт складається у безпосередній відповідності до задач і 

змісту практики за матеріалами, отриманими на всіх видах 

робіт, що передбачені практикою. Звіт повинен дати повну уяву 

про виконану роботу і кінцеві результати практики, обізнаність 

студента-практиканта про роботу підприємства.  

Звіт виробничої та переддипломної практик переважно 

пов’язаний з тим відділом підприємства, який безпосередньо 

пов’язаний з робочим місцем студента на практиці і стосується 

тих технологічних процесів і задач, які були об’єктом вивчення 

під час проходження практики і належать до тематики 

подальших досліджень. 
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Звіт повинен бути чітким, стислим, характеризуватися 

ясністю і переконливістю викладів результатів роботи, 

обґрунтованістю висновків і рекомендацій. 

Виконується звіт у вигляді текстового документа обсягом 

20 – 30 сторінок. Оформлюється Звіт згідно з вимогами [1] 

(Додаток Г) 

Звіт повинен містити: 

1. Титульний аркуш. 

2. Реферат. 

3. Зміст. 

4. Текст звіту. 

5. Список джерел інформації. 

6. Додатки – текстові і графічні матеріали, на які були 

посилання у тексті звіту. 

Зразок оформлення титульного аркуша наведений у 

додатку Б. 

Обсяг реферат має не перевищувати 1 сторінку. Містить 

назву документа, ключові слова, коротко зміст документа та 

основні висновки, кількість сторінок, ілюстрацій, таблиць, 

додатків, джерел інформації.  

Ключові слова у рефераті пишуться через кому, великими 

літерами. 

Зміст теж оформлюється у стандартному форматі. 

Інформує про розміщення текстових розділів звіту і повинен 

строго відбивати порядок розділів і сторінки їх розміщення. 

Приблизна структура змісту: 

- СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ; 

- ВСТУП; 

- РОЗДІЛИ ТЕКСТУ ЗВІТУ; 

- ВИСНОВКИ; 

- СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ; 

- ДОДАТКИ. 

Нумерації підлягають тільки розділи та підрозділи тексту 

звіту. Додатки позначають великою літерою кирилиці, 

починаючи з А (наприклад – Додаток Г). 

Кожний розділ звіту починається з нової сторінки.  
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Розділ СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ для 

звіту не є обов’язковим. Якщо у тексті звіту є поняття, яке 

потребує скорочення або умовного позначення і таке поняття 

трапляється у тексті більше ніж 3 рази, то для полегшення 

сприйняття тексту розшифровку цього позначення слід внести 

до вищеназваного розділу ( приклад: МНК – метод найменших 

квадратів). Скорочення необхідно узгоджувати з [2]. 

Вступ не повинен перевищувати 1 сторінки тексту. У 

вступі наводяться відомості про місце проходження практики, її 

мету та завдання, тенденції розвитку відповідної галузі 

промисловості та місце даного підприємства у галузі. 

Визначається роль комп’ютерного моделювання виробничих 

процесів даного підприємства для забезпечення високого рівня 

виробництва і конкурентоспроможності на сучасному ринку 

збуту. Дається коротка характеристика змісту звіту, об’єкта 

вивчення, результатів практики. 

Для основної частини звіту рекомендовано такий перелік 

розділів: 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДДІЛУ (цеху, ділянки, 

лабораторії, кафедри, де студент проходив практику 

на робочому місці). 

3. ПРАКТИКА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ. 

4. ПОСТАВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДВНЬ. 

5. ВИКОНАНІ САМОСТІЙНО ДОСЛІДНИЦЬКІ 

РОБОТИ. 

У розділі ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА слід 

описати призначення і структуру підприємства, технологічну 

схему, місце новітніх технологій проектування на даному 

виробництві, можливі заходи щодо підвищення ефективності 

виробництва. 

Характеристика відділу (цеху, ділянки, лабораторії, 

кафедри та ін.), в якому студент проходив практику, містить 

питання: місце відділу в технологічній схемі підприємства, 

структура відділу, його виробнича програма, організація 

виробництва, заходи щодо охорони праці та пожежної безпеки. 
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У розділі ПРАКТИКА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ треба з 

посиланням на щоденник практики зазначити календарні 

терміни виконання завдань практики, функціональні обов’язки, 

які виконував практикант під час проходження практики, 

посади, які він займав (якщо це передбачалося), дати 

характеристику технічного і програмного обладнання робочих 

місць та інші допустимі відомості про виробничу діяльність 

відділу і про свою участь у виробничому процесі. У разі 

отримання робочої професії – відзначити це. 

Розділ ПОСТАВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО 

ЗАВДВННЯ може містити підрозділи, кожний з яких має назву 

окремого індивідуального завдання. У цих розділах наводиться 

основна інформація про поставлене завдання, опис і аналіз 

вихідних даних, які студент отримав для виконання даного 

завдання. Для технологічної і переддипломної практик в цьому 

розділі вміщується опис математичної моделі отриманої, чи 

побудованої студентом-практикантом для даного завдання. 

Описують результати виконання поставлених завдань та їх 

аналіз. В цей самий розділ вміщують матеріали щодо охорони 

праці і економічної ефективності поставлених завдань. 

Матеріали даних підрозділів є первинним матеріалом для 

виконання в подальшому курсових та кваліфікаційних робіт. 

ВИКОНАНІ САМОСТІЙНО ДОСЛІДНИЦЬКІ РОБОТИ 

– більшою мірою цей розділ стосується переддипломної 

практики. У цьому розділі формулюються теми науково-

дослідних робіт і проектів, у яких студент-практикант брав 

участь (із зазначенням місця студента в цих роботах). 

Обґрунтовано пропонуються завдання наукових досліджень для 

можливого подальшого використання їх для курсових та 

дипломних робіт. Наводяться відомості про перспективу 

подальшого працевлаштування даного студента за контрактом. 

У висновку стисло наводиться аналіз роботи, виконаної 

студентом під час практики, робляться висновки щодо її 

результатів, наводяться пропозиції з питань покращання 

організації практики, удосконалення наукових досліджень, 

індивідуальних завдань. 
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До списку літератури вносять всі джерела, використані 

студентом під час практики і внесені до тексту звіту: наукова 

література, звіти, Державні стандарти, технічні завдання, інша 

технічна документація. Оформляється список джерел відповідно 

до стандарту. 

До додатків можуть бути внесені тексти програм, 

графіки, схеми, техніко-економічні розрахунки. 

Наприкінці звіту повинен бути вкладений пакет 

документів, до яких належать: 

ОБОВ’ЯЗКОВІ: 

- титульний аркуш із назвою „СУПРОВІДНІ 

ДОКУМЕНТИ”. Нижче назви іде перелік документів; 

- індивідуальне завдання на практику, підписане 

керівником від кафедри; 

- щоденник практики; 

- відгук керівника практики від підприємства; 

БАЖАНІ: 

- договір про працевлаштування (копія); 

- замовлення підприємства на виконання 

кваліфікаційної роботи. 

Зразки оформлення індивідуального завдання на 

практику і щоденника наведені у додатках (В та А). 
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 ДОДАТОК А 

(обов’язковий) 

Зразок оформлення щоденника практики 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра прикладної математики та моделювання складних 

систем 

ЩОДЕННИК 

(вид практики) практики 

на підприємстві (в установі)______________________________ 
(назва підприємства) 

студента групи (шифр групи)_____________________________ 

ПРІЗВИШЕ ІМ’Я ТА ПО БАТЬКОВІ (студента) 

№ 

п/п 
Найменування роботи, заходи 

Термін 

виконання 
Примітка 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Студент-практикант ______________________(П.І.П/б) 
(підпис) 

Завіряю 

Керівник практики від  

підприємства, посада _________________(П.І.П/б) 
(підпис) 
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ДОДАТОК Б 

(обов’язковий) 

Зразок оформлення титульного аркуша звіту 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра прикладної математики та моделювання складних 

систем 

звіт 
 

про (тип практики) практику 

_______________________________________ 
(назва підприємства) 

 

 

 

Студент-практикант    ____________(П.І.П/б) 
(підпис) 

Група (шифр групи) 

 

Керівники практики: 

 

(посада керівника 

від підприємства)    ____________(П.І.П/б) 
(підпис) 

 (науковий ступінь, звання, 

посада керівника 

від кафедри)     ____________(П.І.П/б) 
(підпис) 

 

 

 

 

Суми, 20___р. 
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ДОДАТОК В 

(обов’язковий) 

Зразок оформлення індивідуального завдання на практику 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра прикладної математики та моделювання складних 

систем 

ЗАВДАННЯ 

на (вид практики) практику студенту групи (шифр групи) 

ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ТА ПО БАТЬКОВІ (студента) 

на підприємстві (в установі) _____________________________ 
(назва підприємства, установи) 

 

відділ (служба)  ______________________________ 
(назва відділу) 

№ 

п/п 

Об’єкт вивчення: 

найменування і обсяг роботи 

Термін 

виконання 

Форма 

подання 

результатів 

    

    

    

    

    

    

    

    

Керівник практики від кафедри ПМ та МСС 

(науковий ступінь, звання, посада)__________________ (П.І.П/б) 
(підпис) 
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ДОДАТОК Г 

ВИТЯГ ІЗ СТАНДАРТУ «Інформація та документація ЗВІТИ У 

СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ. ДСТУ 3008:2015» 

Під час оформлення Звіту до практики (ЗП) необхідно 

дотримуватись таких вимог ДСТУ 3008:2015, наведених в 

пунктах підрозділу 7.1 даного стандарту: 

‒ символи в рівняннях і формулах, написи та пояснювальні дані 

на рисунках, схемах графіках, діаграмах і в таблицях створюють 

і вводять у текст Звіту з використанням відповідних редакторів 

комп’ютерної програми (п. 7.1.4);  

 ‒ текст ЗП друкують шрифтом Times New Roman чорного 

кольору прямого накреслення через півтора-два міжрядкові 

інтервали кеглем 14. Розмір шрифту для написання заголовків у 

рядках і колонках таблиць і пояснювальних даних на рисунках і 

в таблицях встановлює виконавець  ЗП  

(п. 7.1.5);  

 ‒ у ЗП не бажано вживати іншомовних слів і термінів за 

наявності рівнозначних слів і термінів української мови 

(п.7.1.9);  

 ‒ рекомендовано на сторінках ЗП використовувати береги такої 

ширини:  

верхній і нижній ‒ не менше ніж 20 мм, лівий ‒ не менше ніж 25 

мм, правий ‒ не менше ніж 10 мм (п. 7.1.11);  

 ‒ помилки й графічні неточності у ЗП дозволено виправляти 

підчищенням або зафарбуванням білою фарбою з наступним 

вписуванням на цьому місці правок рукописним або машинним 

способом між рядками чи на рисунках чорним чорнилом, 

тушшю чи пастою (п. 7.1.14);  

 ‒ дозволено в тексті ЗП, крім заголовків, слова та 

словосполучення скорочувати згідно з правописними нормами 

та ДСТУ 3582 (п. 7.1.17);  

 ‒ для розділів і підрозділів  ЗП наявність заголовка обов’язкова. 

Пункти й підпункти можуть мати заголовки (п. 7.1.19);  

 ‒ заголовки структурних елементів ЗП та заголовки розділів 
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треба друкувати з абзацного відступу великими літерами 

напівжирним шрифтом без крапки в кінці. Дозволено їх 

розміщувати посередині рядка (п. 7.1.20);  

 ‒ заголовки підрозділів, пункти і підпункти друкувати з 

абзацного відступу з великої літери без крапки в кінці (п. 

7.1.21);  

 ‒ абзацний відступ має бути однаковий упродовж усього тексту 

ЗП й дорівнювати п’яти знакам (п. 7.1.22);  

 ‒ відстань між заголовком, приміткою, прикладом і подальшим 

або попереднім текстом має бути не менше ніж два міжрядкових 

інтервали (п. 7.1.24);  

 ‒ не дозволено розміщувати назву розділу, підрозділу, а також 

пункту й підпункту на останньому рядку сторінки (п. 7.1.25).  

 ‒ якщо рисунки (ілюстрації) створені не автором, то подаючи їх 

у ЗП, треба дотримуватись чинного законодавства України про 

авторське право (п. 7.5.3);  

 ‒ виконання рисунків має відповідати положенням ДСТУ 1.5 та 

ДСТУ 3008:2015 (п. 7. 5.4);  

 ‒ графічні матеріали ЗП доцільно виконувати із застосуванням 

обчислювальної техніки (комп’ютер, сканер, ксерокс тощо та їх 

поєднання) та подавати на аркушах формату А4 у чорно-білому 

чи кольоровому зображенні (п. 7.5.5);  

 ‒ назва рисунка має відображати його зміст, бути конкретною 

та стислою. Якщо з тексту ЗП зрозуміло зміст рисунка, його 

назву можна не наводити (п. 7.5.9). Те ж саме стосується назви 

таблиці (п. 7.6.7);  

 ‒ пояснення познак, які входять до формули чи рівняння, треба 

подавати безпосередньо під формулою або рівнянням у тій 

послідовності, у якій їх наведено у формулі або рівнянні. 

Пояснення познак треба подавати без абзацного відступу з 

нового рядка, починаючи зі слова «де» без двокрапки.  

Познаки, яким встановлюють визначення чи пояснення, 

рекомендовано вирівнювати у вертикальному напрямку (п. 

7.10.6);  

 ‒ фізичні формули подають аналогічно математичним 

формулам, дотримуючи положень, викладених в пунктах 
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7.10.1‒7.10.5 ДСТУ 3008:2015, але з обов’язковим записом у 

поясненні познаки одиниці виміру відповідної фізичної 

величини, наприклад, F ‒ сила, що діє на тіло, Н. Між 

останньою цифрою та одиницею виміру залишають проміжок 

(крім позначення одиниць плоского кута ‒ кутових градусів, 

кутових мінут і секунд, які пишуть  

безпосередньо біля числа вгорі) (п. 7.10.7);  

 ‒ у формулах і/чи рівняннях верхні та нижні індекси, а також 

показники степеня, в усьому тексті ЗП мають бути однакового 

розміру, але меншими за букву чи символ, якого вони 

стосуються (п. 7.10.9);  

 ‒ числові значення величин з допусками наводять так:  

(65 ± 3)%; 80 мм ± 2 мм або (80 ± 2) мм (п. 7.10.12.1);  

 ‒ діапазон чисел фізичних величин наводять, використовуючи 

прикметники «від» і «до», 

наприклад: «Від 1 мм до 5 мм (а не від 1 до 5 мм)» (п. 7.10.12.2);  

 ‒ якщо треба зазначити два чи три виміри, їх подають так:  

80 мм × 25 мм × 50 мм (а не 80 × 25 × 50 мм) (п. 7.10.12.3);  

 ‒ у разі посилання на структурні елементи самої ЗП зазначають 

відповідно номери розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, 

позицій переліків, рисунків, формул, рівнянь, таблиць, додатків. 

Посилаючись, треба використовувати такі вирази: «у розділі 4», 

«див. 2.1», «відповідно до 2.3.4.1», «(рисунок 1.3», «відповідно 

до таблиці 3.2», «згідно з формулою (3.1)», «у рівняннях (1.23 ‒ 

(1.25)», «(додаток Г)» тощо.  

Дозволено в посиланні використовувати загальноприйняті 

скорочення згідно з ДСТУ 3582, наприклад, «згідно з рис. 10», 

«див. табл. 3.3» тощо. Посилаючись на позицію переліку,треба 

зазначити номер структурного елемента ЗП та номер позиції 

переліку з круглою дужкою, відокремлені комою. Якщо 

переліки мають кілька рівнів ‒ їх зазначають, наприклад: 

«відповідно до 2.3.4.1, б), 2)» (п. 7.11.2). 

Зміст ЗП за ДСТУ 3008:2015 рекомендується оформляти 

з уступом номерів заголовків підрозділів на два знаки всередину 

тексту змісту (додаток Б (довідковий). В ДСТУ 3008-95 номери 
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заголовків розділів і підрозділів записувались на одному рівні.  
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