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Проводиться  керівниками дипломних проектів.  

 

Короткий опис навчальної дисципліни 

 

Метою переддипломної практики студентів 6 курсу є своєчасне завершення 

досліджень, пов’язаних із виконанням дипломної роботи, оформлення результатів цих 

досліджень і підготовка до захисту дипломної роботи перед Екзаменаційною комісією. 

При підготовці дипломної роботи  здобувач вищої освіти повинен навчитися розробляти 

стратегії та керувати часом, працювати самостійно, проявляти здатність скеровувати 

зусилля, поєднуючи результати різних досліджень та аналізу, вчасно подавати результат, 

розвивати здатності планувати і проводити системні дослідження, виконувати математичне 

та інформаційне моделювання динамічних процесів. 

Завдання: під час виконання дипломної роботи в рамках переддипломної практики 

студент повинен завершити роботу над поставленою задачею; застосувати сучасні методи 

активізації науково-технічної творчості; застосувати засоби математичного забезпечення 

інженерних та економічних задач, досягнення фундаментальних і прикладних наук при 

виконанні досліджень; працювати з літературними джерелами і патентними матеріалами; 

підготувати доповідь на наукову конференцію, статтю за матеріалами досліджень (при 

наявності самостійно одержаних наукових результатів).  

Компетенції, якими має оволодіти студент: у результаті вивчення дисципліни: у 

результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Вміти працювати самостійно, продовжуючи професійний розвиток. Демонструвати 

здатність здійснювати  пошук інформації в спеціалізований літературі в галузі системного 

аналізу державною та/або іноземною мовою.  

Вміти розробляти стратегії та керувати часом. Здатність скеровувати зусилля, поєднуючи 

результати різних досліджень та аналізу, вчасно подавати результат. 

Вміти: Виявляти здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку, 

здійснювати  пошук інформації в спеціалізований літературі в галузі системного аналізу 

державною та/або іноземною мовою. 

 

Зміст практики 

Під час проходження переддипломної практики студенти завершують виконання 

дипломної роботи, розпочате ними на початку навчання у магістратурі, під час навчання у 

9 семестрі 5 курсу. Згідно із завданнями на дипломну роботу, які студент одержав на 

початку навчального року, керівники дипломних робіт формують індивідуальні завдання 

переддипломної практики для кожного студента. У цьому завданні передбачено вивчення 

та реферування наукової, технічної літератури, пов’язаної з тематикою дипломної роботи, 

проведення самостійних наукових досліджень, розв’язування модельних прикладів та 

створення програмних продуктів, які ілюструють одержані студентом результати. У 

випадку одержання студентом самостійних наукових результатів доцільно підготувати 

доповідь на студентську наукову конференцію.  



Ця практика проводиться під наглядом керівників дипломних проектів. Керівник 

дипломної роботи під час переддипломної практики проводить консультації, контролює 

роботу студентів та виконання ними календарного графіка, здійснює перевірку на плагіат, 

використовуючи внутрішні ресурси ЗВО. Графік навчальної та наукової роботи студентів-

практикантів складається керівником переддипломної практики обговорюється і 

затверджується на засіданні кафедри.  

 

Форми та методи контролю 

Під час проходження практики студенти регулярно (раз на тиждень) звітують про 

виконану роботу керівнику дипломної роботи. Після завершення переддипломної 

практики здобувач вищої освіти готує звіт про виконану роботу відповідно до вимог. 

Після проходження практики студент повинен подати звіт, оформлений згідно 

вимог, які встановлює вищий навчальний заклад. 

Основними розділами звіту є : 

1. Вступ. 

2. Мета та завдання практики. 

3. Зміст практики. 

4.Форми і методи контролю. 

У звітах повинна бути коротко і конкретно описана робота, особисто виконана 

студентом при виконанні дипломної роботи. Для узагальнення матеріалів, зібраних під час 

практики і підготовки звіту, студентам у кінці практики відводиться  1-2 дні. Складений 

звіт повинен мати нумерацію сторінок. Аркуші звіту повинні бути зшиті. 

Звіт перевіряється і затверджується керівником переддипломної практики. 

Переддипломна практика захищається кожним студентом перед комісією, в яку 

входять члени кафедри. За результатами  захисту виставляються оцінки.  

Проходження переддипломної практики студентом оцінюється позитивно при 

одночасному виконанні таких вимог: 

1) отриманні позитивного відгуку керівника дипломної роботи, 

2) належному оформленні звітної документації, 

3) належному захисті переддипломної практики. 

Шкала переведення балів, отриманих студентом за результатами 

поточного та підсумкового контролів 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою EKTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за 

розширеною шкалою 

відмінно A (90-100) відмінно 

добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

незадовільно 

FX (35-49) 

(недостатньо)  

з можливістю 

повторного 

складання 

F (1-34) 

(недостатньо)  

з обов’язковим 

повторним курсом 



Академічна доброчесність 

 

Враховуючи положення  політики академічної доброчесності (сукупність етичних 

принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з 

метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень 

(ст.42З Закону України “Про освіту”)), керівник дипломної роботи відповідає за  зміст 

поставленого завдання, правильність  подачі фактів, описів, цитувань. Студент відповідає 

за оформлення дипломної  роботи, оформлення цитування, використання неправдивих 

фактів виконання роботи в цілому.  

Одним із важливих результатів проходження переддипломної практики є перевірка 

дипломної роботи на плагіат  на відкритих документальних базах. 


