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Вступ 

 

Практична підготовка здобувачів вищої освіти рівня магістр є 

невід’ємною складовою освітнього процесу у Національному технічному 

університеті «Дніпровська політехніка». Вона дає змогу забезпечити набуття 

фахових компетентностей здобувачам вищої освіти та можливість їхнього 

працевлаштування на українському та міжнародному ринках праці.  

Тривалість практики визначається затвердженою освітньо-професійною 

програмою та діючим навчальним планом за спеціальністю 124 «Системний 

аналіз». Конкретні терміни проведення практик встановлюються графіком 

навчального процесу, який затверджується Вченою Радою НТУ «Дніпровська 

політехніка». 

 

2. Мета і види практик 

 

Мета практичної підготовки – оволодіння здобувачами вищої освіти 

сучасними інформаційними технологіями та формами організації праці у сфері 

діяльності фахівців спеціальності 124 «Системний аналіз», формування у них 

професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень у процесі 

їхньої професійної діяльності на базі одержаних під час навчання в університеті 

теоретичних знань та практичної підготовки, а також формування здатності 

систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній 

діяльності. 

Освітньо-професійна програма спеціальності 124 «Системний аналіз» 

галузі знань 12 «Інформаційні технології» передбачає «підготовку 

висококваліфікованих та конкурентоздатних професіоналів, здатних ставити і 

розв’язувати наукові й технічні задачі, що характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов і вимог та потребують проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій щодо розробки нових й удосконалення існуючих методів і 

засобів обробки та аналізу інформації, управління складними технічними, 

економічними та соціальними системами». 

Практична підготовка магістрів спеціальності 124 «Системний аналіз» 

сприяє досягненню таких компетентностей, визначених ОПП «Системний 

аналіз» та стандартом вищої освіти за спеціальністю 124 «Системний аналіз»: 

ЗК1 – Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

ЗК3 – Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел; 

ЗК5 – Здатність розробляти проєкти та управляти ними; 

СК1 – Здатність інтегрувати знання та здійснювати системні дослідження, 

застосовувати методи математичного та інформаційного моделювання 

складних систем та процесів різної природи; 

СК2 – Здатність проєктувати архітектуру інформаційних систем; 
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СК3 – Здатність розробляти системи підтримки прийняття рішень та 

рекомендаційні системи; 

СК5 – Здатність моделювати, прогнозувати та проєктувати складні 

системи і процеси на основі методів та інструментальних засобів системного 

аналізу; 

СК6 – Здатність застосовувати теорію і методи Data Science для 

здійснення інтелектуального аналізу даних з метою виявлення нових 

властивостей та генерації нових знань про складні системи; 

СК7 – Здатність управляти робочими процесами у сфері інформаційних 

технологій, які є складними, непередбачуваними та потребують нових 

стратегічних підходів; 

СК8 – Здатність розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проєкти 

в галузі інформаційних технологій та дотичні до неї міждисциплінарні проєкти; 

СК10 – Здатність до самоосвіти та професійного розвитку; 

СК11 – Здатність виконувати прикладні дослідження у сфері управління 

сталим розвитком; 

СК12 – Здатність розробляти та реалізовувати стратегічні моделі сталого 

розвитку на основі новітніх наукових досліджень. 

 

Згадані компетентності реалізуються через досягнення наступних 

результатів навчання: 

РН1 – Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні 

наукові здобутки у сфері системного аналізу та інформаційних технологій і є 

основою для оригінального мислення та проведення досліджень; 

РН4 – Розробляти та застосовувати методи, алгоритми та інструменти 

прогнозування розвитку складних систем і процесів різної природи; 

РН6 – Застосовувати методи машинного навчання та інтелектуального 

аналізу даних, математичний апарат нечіткої логіки, теорії ігор та 

розподіленого штучного інтелекту для розв’язання складних задач системного 

аналізу; 

РН8 – Здійснювати ідентифікацію та оцінювання параметрів 

математичних моделей об’єктів керування; 

РН12 – Здійснювати системний аналіз за допомогою процедур, що 

ґрунтуються на чітких і прозорих критеріях сталого розвитку; 

РН13 – Оцінювати сталість розвитку на відповідність цілям та 

показникам сталого розвитку України і ЄС; 

РН14 – Розробляти моделі раціонального використання ресурсів, що 

збалансовані за глобальними і національними критеріями сталого розвитку; 

 

Практична підготовка магістрів спеціальності 124 «Системний аналіз» 

включає виробничу та передатестаційну практики, які проводяться у 5 чверті 

навчання.  

Мета виробничої практики – закріплення та поглиблення теоретичних 

знань, отриманих здобувачами вищої освіти в процесі вивчення циклу 
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теоретичних дисциплін, формування практичних навичок, ознайомлення 

безпосередньо в установі, організації, на підприємстві з виробничим процесом, 

технологічним циклом виробництва та бізнес-процесами тощо. 

Передатестаційна практика є завершальним етапом навчання та передує 

виконанню здобувачами вищої освіти кваліфікаційної роботи магістра. Вона 

передбачає узагальнення й удосконалення здобутих ними знань, практичних 6 

умінь і навичок, оволодіння професійним досвідом з метою їх підготовки до 

самостійної трудової діяльності, а також збір матеріалів для виконання 

кваліфікаційної роботи. 

Обсяг виробничої практики – 8 кредитів, передатестаційної практики – 4 

кредити. 

 

3. Бази практики 

 

Практика здобувачів вищої освіти університету проводиться в установах, 

які відповідають меті, завданням, змісту практики, а також вимогам 

магістерської ОПП 124 «Системний аналіз», відповідно до Положення про 

організацію практичної підготовки НТУ «Дніпровська політехніка». 

Визначення баз практики здійснюється кафедрою системного аналізу та 

управління на основі договорів НТУ «Дніпровська політехніка» із 

підприємствами, організаціями, установами, незалежно від їх організаційно-

правових форм і форм власності.  

Базою практики може бути підприємство, організація або установа, що 

має у своєму складі підрозділи, які:  

– використовують методи системного аналізу і математичного 

моделювання, комп’ютерні технології в наукових дослідженнях та при 

моделюванні процесів, що є сферою їх професійної діяльності;  

– займаються проектуванням програмного забезпечення, обчислювальних 

машин, систем, комплексів і мереж із застосуванням нових інформаційних 

технологій і математичного забезпечення;  

– займаються виробництвом обчислювальної техніки, програмного 

забезпечення, розробкою інформаційних систем і технологій; 

– використовують засоби обчислювальної техніки, програмне 

забезпечення, інформаційні системи і технології.  

Здобувачі вищої освіти за погодженням з кафедрою можуть самостійно 

обирати місце практики і пропонувати його для укладання відповідних 

договорів. 

Можливо проведення практичної підготовки в навчальних аудиторіях та 

комп’ютерних лабораторіях кафедри системного аналізу.  
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4. Організація і керівництво практиками 

 

Організація та керівництво практичною підготовкою здійснюється 

відповідно до Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» [3].  

Навчально-методичне та організаційне керівництво практикою магістрів 

за спеціальністю «Системний аналіз» від університету забезпечують кафедра 

системного аналізу та управління і деканат факультету інформаційних 

технологій.  

Для безпосереднього керівництва кожною з практик наказом ректора 

НТУ «Дніпровська політехніка» за кожним здобувачем закріплюється 

досвідчений викладач – керівник практики, який водночас є керівником 

магістерської роботи здобувача. Він здійснює навчально-методичне 

керівництво практикою, а також контроль за виконанням програм практик.  

Кафедра не пізніше ніж за місяць до початку практики готує та надає до 

деканату подання про проходження практики здобувачами вищої освіти 

спеціальності 124 «Системний аналіз».   

Поданням визначаються:  

– бази та термін проведення практики;  

– склад груп здобувачів вищої освіти;  

– керівники практики. 

 

5. Обов’язки учасників з організації і проведення практик 

 

Керівнику практики від кафедри до початку практики належить: 

– розглянути разом із завідувачем кафедри системного аналізу та 

управління пропозиції слухача щодо бази практики; 

– організувати в разі необхідності допомогу слухачу у виборі бази 

практики; 

– ознайомити слухача із завданнями практики; 

– допомогти слухачу скласти індивідуальну програму практики; 

– визначити графік зустрічей зі слухачем під час проходження практики. 

У процесі проведення практики керівнику практики від кафедри 

належить: 

– вирішувати організаційні питання, що виникають; 

– надавати слухачу консультативно-методичну допомогу; 

– інформувати кафедру про хід практики та її проблемні моменти; 

– організувати перевірку звіту і захист його слухачем. 
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За місцем практики назначається керівник практики від організації. 

Керівнику практики від організації належить: 

– забезпечити проведення інструктажу з техніки безпеки і умов безпечної 

роботи; 

– забезпечити необхідні умови для успішного виконання програми 

практики; 

– здійснювати контроль за дотриманням слухачем правил внутрішнього 

розпорядку; 

– скласти відгук про проходження передатестаційної практики. 

 

6. Методичне забезпечення практик 

 

Основним навчально-методичним документом щодо проведення всіх 

видів практик для здобувачів вищої освіти є програма практики, яка визначає 

 • перелік баз практики;  

• термін проходження практики;  

• завдання і зміст практики, план (порядок) її проходження;  

• індивідуальні завдання здобувачів вищої освіти на практику; 

• перелік документів, що регламентують направлення здобувачів вищої 

освіти на практику;  

• обов’язки здобувачів вищої освіти на практиці;  

• обов’язки керівників практик від кафедр і баз практики;  

• вимоги до складання звіту про практику;  

• критерії оцінювання практики;  

• рекомендована література;  

• додатки (зразки листа-направлення на практику та щоденника тощо).  

Самостійна робота здобувача під час практики ґрунтується на 

використанні  

 рекомендованих навчальних посібників та монографій,  

 публікацій у періодичній пресі та Інтернет-ресурсах з новітньої 

практики системного аналізу та управління,  

 описів та документації підприємства – бази практики;  

 досвіду системного аналізу та управління в різних предметних 

областях; 

 вивчення досвіду науково-дослідної роботи у різних галузях 

дослідження; 

 вивчення досвіду педагогічної та навчально-методичної роботи 

провідних викладачів університету та кафедри. 
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7. Оцінка результатів практик 

 

Після завершення практики, здобувачі оформлюють звіт про проходження 

практики, відповідно до вимог, висунутих у програмі практики і 

індивідуального завдання. Звіт рецензує й затверджує керівник підрозділу бази 

практики та перевіряє керівник практики від кафедри.  

Керівник практики від кафедри приймає залік у здобувачів вищої освіти 

протягом перших двох тижнів після закінчення практики. Захист звіту – це усна 

співбесіда керівника зі слухачем з приводу недоліків роботи та питань, що 

виникли в процесі перевірки, в ході якої слухач має змогу дати відповіді на ці 

питання, аргументовано відстояти свою точку зору і отримати бали за захист 

звіту.  

Оцінювання результатів практики студентів проводиться за 100-бальною 

шкалою з обов’язковим переведенням бальних оцінок до інстутиційної шкали. 

Оцінка за практику вноситься до заліково-екзаменаційної відомості і залікової 

книжки здобувача вищої освіти за підписом керівника практики від кафедри.  

Підсумкова оцінка за практику обчислюється як середній бал за 

результатами виконання загальної частини звіту, індивідуального завдання, 

захисту та з урахуванням відгуку керівника бази практики. 

Проходження практики оцінюється керівником за допомогою критеріїв, що 

характеризують співвідношення вимог до рівня компетентностей і показників 

оцінки за рейтинговою шкалою. Зміст критеріїв спирається на компетентністні 

характеристики, визначені НРК для магістерського рівня вищої освіти (подано 

нижче). 

 

Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

Знання  

 Спеціалізовані 

концептуальні знання, 

що включають сучасні 

наукові здобутки у 

сфері професійної 

діяльності або галузі 

знань і є основою для 

оригінального 

мислення та 

проведення 

досліджень,  

 критичне 

осмислення проблем у 

галузі та на межі 

галузей знань 

 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. 

Характеризує наявність: 

- спеціалізованих концептуальних знань на рівні 

новітніх досягнень; 

- критичне осмислення проблем у навчанні та/або 

професійній діяльності та на межі предметних галузей 

95-100 

Відповідь містить негрубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об’єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 
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Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння 

 спеціалізовані 

уміння/навички 

розв’язання проблем, 

необхідні для 

проведення 

досліджень та/або 

провадження 

інноваційної 

діяльності з метою 

розвитку нових знань 

та процедур 

 здатність 

інтегрувати знання та 

розв’язувати складні 

задачі у широких або 

мультидисциплінарних 

контекстах 

 здатність 

розв’язувати проблеми 

у нових або 

незнайомих 

середовищах за 

наявності неповної або 

обмеженої інформації 

з урахуванням аспектів 

соціальної та етичної 

відповідальності 

Відповідь характеризує уміння: 

- виявляти проблеми; 

- формулювати гіпотези; 

- розв’язувати проблеми; 

- оновлювати знання; 

- інтегрувати знання; 

- провадити інноваційну діяльность; 

- провадити наукову діяльність 

95-100 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності з негрубими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності при виконанні завдань за 

зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання 

при виконанні завдань за зразком, але з неточностями 

60-64 

Рівень умінь незадовільний <60 

Комунікація 

 зрозуміле і 

недвозначне донесення 

власних знань, 

висновків та 

аргументації до 

фахівців і нефахівців, 

зокрема до осіб, які 

навчаються 

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 

- правильна; 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

- логічна; 

- виразна; 

- лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

- наявність логічних власних суджень; 

- доречна аргументації та її відповідність 

відстоюваним положенням; 

95-100 
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Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

- здатність робити висновки та формулювати 

пропозиції; 

- використання іноземних мов у професійній 

діяльності 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги) 

85-89 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

чотири вимоги) 

80-84 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 

вимог) 

74-79 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 

вимог) 

70-73 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Автономність та відповідальність 

 управління 

робочими або 

навчальними 

процесами, які є 

складними, 

непередбачуваними та 

потребують нових 

стратегічних підходів 

 відповідальність за 

внесок до професійних 

знань і практики та/або 

оцінювання 

результатів діяльності 

команд та колективів 

 здатність 

продовжувати 

навчання з високим 

ступенем автономії 

Відмінне володіння компетенціями: 

- використання принципів та методів організації 

діяльності команди; 

- ефективний розподіл повноважень в структурі 

команди; 

- підтримка врівноважених стосунків з членами 

команди (відповідальність за взаємовідносини); 

- стресовитривалість;  

- саморегуляція;  

- трудова активність в екстремальних ситуаціях; 

- високий рівень особистого ставлення до справи; 

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 

- належний рівень фундаментальних знань; 

- належний рівень сформованості загальнонавчальних 

умінь і навичок 

95-100 

Упевнене володіння компетенціями автономності та 

відповідальності з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано дві вимоги) 

85-89 
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Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано три вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано чотири вимоги) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано п’ять вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано шість вимог) 

65-69 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (рівень фрагментарний) 

60-64 

Рівень автономності та відповідальності незадовільний <60 

 

Список використаних джерел 

 

1. Положення про навчально-методичне забезпечення освітнього 

процесу Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», що 

затверджене Вченою радою 22.01.2019 р., протокол № 2.  

2. Положення про організацію атестації здобувачів вищої освіти 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», що 

затверджене Вченою радою 11 грудня 2018 року, протокол № 15.  

3.  Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», що 

затверджене Вченою радою 11 грудня 2018 року, протокол № 15. 

4. Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої 

освіти, що затверджене Вченою радою 26.12.2017 р., протокол № 20 (зі змінами 

та доповненнями, затвердженими Вченою радою НТУ «Дніпровська 

політехніка» від 18.09.2018 р.; від 11.12.2018 р.). 

5. Освітньо-професійна програма магістра зі спеціальності 124 

Системний аналіз. Затверджена Вченою радою НТУ «Дніпровська політехніка» 

від 29.06.2021 р. протокол № 11. .Електронний ресурс:  

https://sau.nmu.org.ua/ua/osvita/OPP_124_SystemAnalysis.php  
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Навчальне видання 

 

Тимур Анатолійович Желдак 

Валентина Михайлівна Молоканова 

Світлана Альбертівна Ус 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 124 «СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ»  

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 12 «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронний ресурс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видано 

у Національному технічному університеті 

«Дніпровська політехніка». 

49005, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 19. 

 


