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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Дослідницька практика за темою магістерської роботи 
                                                                                                                        (назва) 

 
 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 

 

Освітній ступінь    Магістр 
Спеціальність   121 – Інженерія програмного забезпечення 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

   

Вид                                                                                                      Обов’язкова 

Загальна кількість годин  420 

Кількість кредитів ECTS  14 

Кількість змістових модулів  

Курсовий проект (робота) (за наявності)  

Форма контролю  

 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

                  

 

Рік підготовки (курс) денна форма навчання 

Семестр 2 

Лекційні заняття  

Практичні, семінарські заняття       

Лабораторні заняття  

Самостійна робота       

Індивідуальні завдання       

Кількість тижневих аудиторних   

годин для денної форми навчання 

420 год. 
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2. Мета та завдання дослідницької практики 
 

Дослідницька практика студентів є заключною ланкою практичної 

підготовки, яка проводиться перед виконанням випускної кваліфікаційної роботи 

магістра на кафедрі комп’ютерних наук НУБіП України. Робота студента в період 

практики має бути узгоджена з тематикою кафедри комп’ютерних наук і 

відповідати темі магістерської роботи студента.  

Мета дослідницької практики магістрів – закріплення та поглиблення 

теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу 

теоретичних дисциплін, практичних навичок зі спеціальності, а також набуття 

студентами досвіду самостійної наукової роботи та опрацювання методики її 

проведення, поглиблення теоретичних знань у сфері інженерії програмного 

забезпечення, підбір фактичного матеріалу для написання магістерської роботи, 

формування вмінь і навичок збору та аналізу даних, опрацювання наукових і 

інформаційних джерел та спроможності до наукових повідомлень і прогнозів. 

Завданнями дослідницької практики магістрів є: 

 оволодіння сучасною методологією наукового дослідження; 

  закріплення знань, умінь і навичок, здобутих у процесі вивчення 

дисциплін за магістерською програмою; 

  набуття досвіду проведення науково-дослідних робіт та виконання 

порівняльного аналізу інформації при виборі найбільш прийнятних алгоритмів і 

програм за економічними та технічними характеристиками; 

 ; 

 оволодіння сучасними методами збирання, аналізу та оброблення 

наукової інформації; 

 набуття знань та умінь при проектуванні систем в цілому і 

розширення практичних навичок розробки її базових компонентів – програмного 

та інформаційного забезпечення комп‘ютерних комплексів, систем та мереж, 

комплексів автоматизованого проектування, інформаційно-пошукових систем та 

баз знань тощо;  

 оволодіння досвідом оформлення проектних і графічних матеріалів, 

скдадання пояснювальних записок, специфікацій, відомостей на програмне 

забезпечення та іншої конструкторської документації;  

  збір фактичного матеріалу для якісного написання випускної 

магістерської роботи; 

  оволодіння вміннями викладати здобуті результати у вигляді звітів, 

публікацій, доповідей; 

 підготовка та обробка результатів магістерської роботи; 

 набуття навичок командної роботи в колективі.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 
  сутність та особливості методології наукового дослідження; 

 основні принципи роботи з емпіричною базою дослідження; 

 методи проектування програмних продуктів; 
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 особливості організації дослідницької роботи; 

 технології проектування, тестування, впровадження та супроводу 

програмного забезпечення; 

 концепції комп‘ютерних систем, проектування баз даних та знань, 

прикладного програмного забезпечення інформаційних систем і технологій, 

розробки документації на програмне забезпечення; 

 вимоги до оформлення результатів дослідницької роботи; 

 етичні та правові основи наукової діяльності тощо. 

уміти : 
 застосовувати понятійний апарат методології наукових досліджень; 

 відбирати та аналізувати необхідну інформацію; 

 формулювати мету, завдання та гіпотезу наукового дослідження; 

 планувати та проводити емпіричні дослідження; 

 порівнювати отримані результати дослідження із теоретичними 

обґрунтуванням проблеми; 

 проектувати інформаційні систем в цілому і розробляти її базові 

компоненти – програмне та інформаційне забезпечення комп‘ютерних 

комплексів, систем та мереж, комплексів автоматизованого проектування, 

інформаційно-пошукових систем та баз знань, системи дистанційного навчання 

тощо;  

 використовувати методи проектування, фізичного та математичного 

моделювання; 

 формулювати висновки наукового дослідження; 

 досліджувати отримані результати та представляти висновки щодо 

доцільності використання тих програмних технологій, які він застосовує; 

 працювати зі спеціальною технічною і науковою літературою та 

володіти правилами оформлення технічної документації з програмного 

забезпечення, оприлюднювати та впроваджувати результати дослідницької 

практики; 

 складати звіти та доповіді тощо. 

Дослідницька практика для магістрів проводиться в 3 семестрі з відривом 

від процесу навчання та здійснюється згідно з Положенням про практику 

студентів вищих навчальних закладів і навчальним планом. 

Робота магістрантів під час дослідницької практики організується 

відповідно до логіки роботи над темою випускної роботи. Вони працюють з 

першоджерелами, монографіями, авторефератами і дисертаційними 

дослідженнями, аналізують результати досліджень, консультуються з 

науковими керівниками і викладачами кафедри. 

 При проходженні дослідницької практики  магістранти повинні 

ознайомитись із нормативною базою та стандартами. Ці питання можуть бути 

вирішальними для студентів на стартовому етапі після закінчення університету.  

Стосовно нормативної бази та стандартизації, то майбутній фахівець, особливо 

якщо він отримає інженерну посаду, повинен чітко розуміти важливість 
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дотримання стандартів в інженерній діяльності, оскільки все матеріальне 

виробництво пов‘язане з конструкторською документацією (КД), яка є основним 

елементом інженерної діяльності, і програмна документація є складовою 

конструкторської документації.  
 

 

3. Порядок проведення практики 

 

Згідно з програмою підготовки за спеціальністю 121 “Інженерія 

програмного забезпечення” дослідницька практика магістрів проводиться в 3 

семестрі тривалістю 5 тижнів. Конкретні терміни проведення практики 

визначається навчальним планом і наказом по Університету.  

До програми практики (крім спеціальних питань) можуть входити 

прослуховування лекцій, виконання індивідуальних завдань, оформлення та  

захист звіту з практики. 

 Керівниками практики (дипломної роботи) магістрів призначаються від 

кафедри доктори (кандидати) наук, професори (доценти), які активно ведуть 

науково-дослідну роботу. За одним керівником закріплюється не більше 5 

магістрантів одночасно. У разі виконання студентом теми досліджень на межі 

галузей наук допускається призначення, крім наукового керівника, одного чи 

більше консультантів. Теми магістерських досліджень, список наукових 

керівників і консультантів обговорюються та затверджуються на засіданнях 

кафедри. Упродовж практики магістр працює зі своїм науковим керівником. 

Дослідницька практика магістрантів є необхідною складовою навчального 

процесу і слугує поглибленню отриманого професійного досвіду майбутнього 

фахівця. Впродовж практики кожен студент повинен отримати конкретні 

результати з обраної проблеми, які будуть включені до звіту з практики і 

використані при написанні випускної магістерської роботи.  

Програма дослідницької практики включає в себе наступні частини:  

 - складання індивідуального графіку проходження практики та 

опрацювання вітчизняних та зарубіжних науко-технічних джерел;  

 - виконання індивідуального завдання;  

 - оформлення звіту про практику та його захист.  

 Загальну організацію практики та контроль її проведення здійснює керівник 

дипломної роботи. Здійснюється перевірка виконання контрольних заходів, які 

керівник дипломної роботи видає студентам перед початком дослідницької 

практики. Магістрант звітує перед керівником за кожним з цих контрольних 

заходів в терміни, вказані в контрольних заходах. 

 Перед проходженням дослідницької практики студент повинен пройти на 

кафедрі інструктаж з правил техніки безпеки, який здійснюються під час 

проведення організаційних установчих зборів (за кілька календарних дні до 

початку практики). На установчих зборах студентів ознайомлюють з вимогами до 

проходження практики.  

 Обов’язки студентів-практикантів:  
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 - до початку практики отримати консультації наукового керівника відносно 

проходження практики та оформлення необхідних документів; 

 - своєчасно прибути для проходження практики;  

 - пройти інструктаж та неухильно дотримуватись правил охорони праці та 

техніки безпеки в лабораторіях університету; 

 - виконувати завдання за програмою практики, індивідуальні завдання та 

вказівки наукового керівника;  

 - постійно підтримувати зв‘язок з науковим керівником та з‘являтись у 

призначений термін для проведення проміжного контролю;  

 - своєчасно надати на кафедру звітні документи (постер) з результатами 

виконання дипломної роботи.  

 

 4. Зміст дослідницької практики 

 Зміст практики повинен забезпечувати виконання мети і всіх завдань 

робочої програми. Перед початком практики кожен магістрант отримує 

індивідуальне завдання на період практики, яке підписується студентом і 

керівником дипломної роботи. Згідно отриманого індивідуального завдання 

студент повинен розробити комплект програмної документації до поставленного 

завдання.   

 Матеріали, отримані практикантом під час виконання індивідуального 

завдання, повинні в подальшому бути використані для підготовки наукових 

статей, тез доповідей на конференціях та написанні магістерської роботи.  

 Обов‘язковими є наступні завдання для кожного студента:  

 – визначення та опис предметного середовища;  

 – аналіз предметних областей та їх формалізація при створенні 

автоматизованих комп‘ютерних систем;  

 – опис функціональних моделей ;  

 – визначення цілей та задач розробки;  

 – огляд існуючих аналогів;  

 – визначення вхідних та вихідних даних;  

 – визначення та опис структури баз даних та масивів інформації;  

 – розробка концепції комп‘ютеризованої системи;  

 – розробка завдання на створення інформаційних систем;  

 – виконання розробки програмного забезпечення інформаційних систем та 

окремих елементів систем згідно діючих державних стандартів, опис розроблених 

алгоритмів та використаних методик.  

 Оскільки тематика дипломних робіт може охоплювати різноманітні галузі, 

то можливе розширення переліку індивідуальних завдань. Такими завданнями 

можуть бути наступні.  

 1. Адміністрування серверів та сервісів під управлінням конкретних 

операційних систем.  

 2. Створення інформаційної системи підтримки роботи з електронними 

виданнями. 

 3. Системне адміністрування мережевого обладнання дротової та 

бездротової мереж.  
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 4. Системне адміністрування систем безпеки. 

 5. Розподілена система обробки інформації.  

 6. Оволодіння серверними операційними системами.  

 7. Оволодіння принципами сумісності функціонування різних серверів;  

 8. Опанування навичок Web-програміста.  

 9.  Розробка проміжного програмного забезпечення.  

10. Принцип групування даних. 

11. Багатовимірні статистичні розподіли. 

12. Інтегральні характеристики багатовимірного розподілу або системи 

випадкових величин. 

13. Визначення основних статистичних характеристик вибіркової 

сукупності. 

14. Апроксимація результатів експериментальних досліджень. 

15. Перевірка параметричних статистичних гіпотез. 

16. Перевірка непараметричних статистичних гіпотез.  

17.Регресивний аналіз результатів експериментальних досліджень.  

18. Кореляційний аналіз результатів емпіричних досліджень. 

19. Кореляційний аналіз порядкових величин. 

20. Парна лінійні регресія. 

21. Множинна  лінійна регресія. 

22. Нелінійні регресія. 

23. Прогноз за допомогою регресії. 

24. Комп’ютерні технології та інструментарій у наукових дослідженнях. 

25. Обробка результатів експерименту за повними факторними планами. 

26. Аналіз масивів даних.  

27. Оптимізація результатів багатофакторного експерименту. 

28. Відновлення даних на основі часових рядів. 

29. Оцінка ризиків виникнення надзвичайних природних ситуацій. 

30. Класифікація зображень з використанням нейронних мереж. 

31. Дослідження неоднорідностей вибірок даних. 

32. Обробка великих обсягів статистичної інформації з використанням мови 

Python. 

33. Регресійне моделювання. 

34. Моніторинг стану та динаміки розвитку посівів з використанням 

супутникових даних. 

35. Кластерний аналіз. 

 

 5. Підведення підсумків дослідницької практики 
 

Основним документом, який свідчить про виконання студентом програми 

дослідниької практики є постер, який має бути оприлюднений перед спеціальною 

комісією у терміни, що передують попередньому захисту магістерської роботи. 

Постер повинен мати чітку, логічну і послідовну структуру, переконливу 

аргументацію, обґрунтованість та висновки. Він повинен розкривати уміння та 
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знання студента, набуті ним на дослідницькій практиці. Постер представляється 

та захищається індивідуально кожним студентом.  

Підсумки практики (постерної сесії)  виносяться на обговорення на 

засідання кафедри. 

 

6. Методи навчання  

 

М1. Лекція (проблемна, інтерактивна). М3. Проблемне навчання. М4. 

Проектне навчання (індивідуальне). М7. Практичне навчання. М8. Дослідницький 

метод.   

 

7. Форми контролю 

  

МК4. Методи усного контролю. МК7. Звіт 

 

 

8. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення магістерських 

робіт: для студентів спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” / 

Уклад.: Б.Л. Голуб, В.О. Панкратьєв – К.: НУБіП, 2018. – 54 с. 

2. Кудрявцев Е.М. Оформление дипломного проекта на компьютере / Е.М. 

Кудрявцев. – М.: ДМК Пресс, 2004. – 224 с. 

3. Рыжиков Ю.И. Работа над диссертацией по техническим наукам / Ю.И. 

Рыжиков. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 512 с.    
 

 

9. Рекомендована література 

 

1. Барсегян А.А. Анализ данных и процессов: Учеб. пособие / А.А. 

Барсегян, М.С. Куприянов, И.И. Холод, М.Д. Тесс, С.И. Елизаров. 3-е изд., 

перераб. и доп. –СПб.: БХВ-Петербург, 2009. – 512 с.  

2. Мартиненко М.А.Теорія ймовірностей і математична статистика: 

Підручник. Ч.1 / М.А. Мартиненко, О.М. Нещадим, В.М. Сафонов. – К.:ЦП 

“КОМПРИНТ”, 2012. – 288 с. 

 3. Мартиненко М.А. Теорія ймовірностей і математична статистика: 

Підручник. Ч.ІІ / М.А. Мартиненко, О.М. Нещадим, В.М. Сафонов. – К.:ЦП 

“КОМПРИНТ”, 2013. – 278 с. 

  4. Мельников Д. А. Информационные процессы в компьютерных сетях. 

Протколы, стандарты, интерфейсы, модели / Д.А. Мельников.  – М.: КУДИЦ-

ОБРАЗ, 2001. – 256 с. 

5. Павловская Т.А. С++. Объектно-ориентированное программирование: 

Практикум / Т.А. Павловская, Ю.А. Щупак.  – СПб.: Питер, 2005 – 265 с.   

6. Павловская Т. А. C#. Программирование на языке высокого уровня. 

Учебник для вузов / Т.А. Павловская. – СПб.: Питер, 2009. – 432 с. 
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7. Пышкин Е.В. Основные концепции и механизмы объектно- 

ориентированного программирования. – СПб: БХВ-Петербург, 2005. – 640 с.  

8. Лаура Томсон. Разработка Web-приложений с помощью РНР и MySQL./ 

Томсон Лаура, Веллинг Люк. 4-е изд.  –   М.: Вильямс, 2010. –  848 с.  

9. Тюрин Ю.Н. Статистический анализ данных на компьютере / Ю.Н. 

Тюрин, А.А. Макаров. – М.: Инфра, 1997. – 528 с.  

10. Эйзен С. Статистический анализ. Подход с использованием ЭВМ / С. 

Эйзен, А. Афифи. – М.: Мир, 1982. – 488 с.  

 


