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ВСТУП 

 

Переддипломна практика студентів-магістрантів другого року навчання є 

завершальним етапом їх практичної підготовки, навчання й виховання як майбутніх 

фахівців і проводиться після засвоєння програм теоретичного та практичного блоків 

за ступенем вищої освіти магістр спеціальності  151  – Автоматизація та 

комп'ютерно-інтегровані  технології ))  з метою узагальнення й удосконалення 

набутих ними загальних і фахових компетенцій, оволодіння професійним досвідом і 

їх готовності до самостійної трудової діяльності, а також систематизації матеріалу до 

дипломної роботи. 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

Практична спрямованість переддипломної практики пов’язана з основними напрямками 

науково-дослідної роботи випускових кафедр і покликана допомогти студентам у 

виконанні їх магістерського дослідження з обраної теми. 

Тривалість практики : – 7 тижнів. 
 

Базою для проходження переддипломної практики є випускові кафедри, навчально-

методичні кабінети Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 

бібліотеки університету та м. Харкова. 

Керівниками практики призначаються наукові керівники магістерських робіт. Вони 

відповідають за організацію та проведення практики. Навчальне навантаження за 

керівництво переддипломною практикою виконується в межах навантаження за 

керівництво магістерськими роботами. 

Керівник практики здійснює контроль за дотриманням студентом трудового 

розпорядку, за своєчасним і якісним  виконанням виданого індивідуального завдання, 

надає студенту методичну допомогу  в організації роботи та консультує його щодо 

тематики завдання.  

Навчально-методичне забезпечення здійснює кафедра теоретичної та прикладної 

системотехніки, на якій працюють наукові керівники магістерських робіт. 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Мета переддипломної практики – ґрунтовна підготовка майбутніх магістрів до 

якісного написання й захисту магістерської роботи. 

Основними завданнями переддипломної практики є: 

• закріплення і поглиблення знань, що набуті в університеті під час вивчення 

спеціальних дисциплін;  

• набуття практичних навичок та вмінь щодо планування, підготовки, організації та 

виконання випускної кваліфікаційної роботи та оформлення її результатів; 

• завершення виконання індивідуального науково-практичного завдання,  критичне 

осмислення зібраного практичного й статистичного матеріалу, теоретичної та 

експериментальної бази з метою якісного виконання випускної кваліфікаційної роботи та 

її захисту; 

• підготовка студентів до доповідей  на наукових конференціях; 

• апробування вміння й здатності викладати результати своєї роботи та відстоювати 

сформульовані в ній наукові положення. 

  



Зміст практики 

 

Магістерська робота є обов’язковою формою поглибленого навчання й науково-

дослідницької практики в системі підготовки майбутнього філолога за ступенем  вищої 

освіти «магістр».  

Зміст переддипломної практики:   

І  тиждень 

Організація й планування роботи з написання та захисту науково-дослідної роботи. 

Самостійний аналіз сучасних підходів до розв’язання складних питань, пов’язаних 

із новітньою інтерпретацією певних наукових проблем, що є об’єктом магістерського 

дослідження.  

ІІ  тиждень 

Систематизація та впорядкування дібраного фактичного матеріалу, результатів 

науково-дослідної роботи.  

Висвітлення результатів власного наукового дослідження й основних положень 

досліджуваної проблеми в контексті сучасного стану розвитку відповідної науки.  

ІІ  тиждень 

Коректне й аргументоване викладення власної думки в умовах спонтанного 

спілкування за результатами самостійної науково-дослідної діяльності: захист 

спостережень, обґрунтування висновків 

Сприйняття конструктивних зауважень, критики з боку наукового керівника.  

ІV  тиждень(ІV - V тиждень) 

Коригування недоліків, виправлення помилок, удосконалення змісту дипломної 

роботи. 

Оформлення науково-дослідної роботи та списку використаних джерел відповідно 

до чинних вимог ДАК щодо оформлення наукових праць. 

 V (VІ- VІІ) тиждень 

 Завершення написання науково-дослідної роботи, підготовка до 

рецензування. Організація чистового написання й підготовка до захисту науково-

дослідної роботи. 

 

Індивідуальні завдання 

Студенти мають виконати індивідуальне науково-практичне завдання. Матеріали, 

отримані студентами під час його виконання, використовуються для написання випускної 

роботи за узгодженням із випусковою кафедрою. 

 

Форми й методи контролю 

 

Контроль діяльності студентів під час переддипломної практики здійснюється 

науковим керівником роботи.  

Підсумковий контроль переддипломної практики здійснюється після завершення 

практики. Рішення про успішне виконання програми переддипломної практики 

магістрантом затверджується на засіданні кафедри на підставі позитивної оцінки 

наукового керівника та вчасного надання студентом повного пакету звітної документації. 

Вимоги до звіту 

До завершення термінів переддипломної практики магістрант повинен здати 

науковому керівникові чистовий варіант науково-дослідної роботи в надрукованому 

вигляді.   

Підведення підсумків практики 

Підсумки проводяться в процесі захисту студентом випускної дипломної роботи 

Атестаційній екзаменаційній комісії. 
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