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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Науково-дослідна практика магістрів денної і заочної форм навчання 

спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» відіграє важливу 

роль для магістрів у написанні магістерської кваліфікаційної роботи. 

Головною метою науково-дослідної практики є підготовка глибоко 

мислячого спеціаліста в галузі інженерії програмного забезпечення, здатного 

володіти основами теорії науки і творчої наукової діяльності, навичками 

збору, оброблення та аналізу результатів наукових експериментів, здатного 

генерувати ідеї, володіти нахилами і здібностями до наукових повідомлень і 

прогнозів. 

Науково-дослідна практика проводиться також із метою: 

‒ збору емпіричного матеріалу для аналізу й узагальнення актуальної 

наукової проблеми, наукового матеріалу 

‒ розроблення наукових ідей для магістерської кваліфікаційної 

роботи.  

Водночас важливе значення має й одержання навичок самостійної 

науково-дослідної діяльності. 

Завданнями науково-дослідної практики є: 

‒ оволодіння сучасною методологією наукового дослідження; 

‒ закріплення знань, умінь і навичок, одержаних у процесі вивчення 

дисциплін; 

‒ оволодіння методами збирання, аналізу та узагальнення наукової і 

нформації; 

‒ оволодіння вміннями викладати здобуті результати у вигляді звітів, 

публікацій, доповідей; 

‒ формування уявлення про сучасні інформаційні технології наукової 

інформації; 

‒ формування навичок самоосвіти і самовдосконалення; 

‒ мотивація науково-дослідної діяльності магістрів. 

Зміст науково-дослідної практики 

визначається загальною концепцією магістерської підготовки. Він включає в 

себе освітньо-виховну, освітньо-пізнавальну, практичну і дослідну діяльність 

магістрантів і передбачає системне бачення проблеми по темі магістерської 

роботи, а також формування необхідних дослідних компетенцій майбутнього 

консультанта-дорадника, методиста, викладача. 

Графік проведення науково-дослідної практики 

Науково-дослідну практику магістри проходять магістри 2 курсу в 

осінньому семестрі упродовж чотирьох тижнів. Загальний обсяг практики 

складає 6 кредитів EСTS або 180 годин. 

 

  



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ  НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ 

Під час науково-дослідної практики магістри беруть участь у різних 

видах наукової роботи. При цьому магістри: 

‒ вивчають головні наукові завдання за напрямом робіт бази практики (базою 

практики може бути науково-дослідна установа, кафедра, підприємство з 

науково-дослідними видами діяльності); інноваційні підходи, які 

реалізуються у практичній діяльності; 

‒ відпрацьовують практичні навички з творчої реалізації поставлених 

завдань дослідження; 

‒ практично оволодівають методами наукових досліджень; 

‒ реалізують на практиці творчий підхід до методів дослідження; 

‒ опрацьовують результати дослідження НДР, проводять їх аналіз та 

інтерпретацію; 

‒ здійснюють практичну перевірку своєї готовності до інноваційної 

діяльності у галузі освіти і науки; 

‒ здійснюють систематизацію теоретичних знань для якісного виконання 

поставленої у темі випускної роботи науково-практичної задачі освітньо- 

кваліфікаційного рівня «магістр»; 

‒ вивчають і узагальнюють літературні джерела за темою випускної роботи 

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»; 

‒ виконують індивідуальні науково-практичні завдання, критично 

осмислюють теоретичну базу з метою якісного виконання випускної 

кваліфікаційної роботи та її захисту; 

‒ здійснюють підготовку наукової статті, тез доповідей до друку; 

‒ готують доповіді і виступи до методичних семінарів і науково- практичних 

конференцій тощо. 

Студент здійснює відмітки та записує зміст і обсяг виконаної роботи у 

щоденник практики, а також її результати протягом всієї практики. Фактичне 

виконання засвідчують науковий керівник та завідувач кафедри з відміткою 

про вчасність його представлення.  

 

 

ЗАВДАННЯ НА НАУКОВО-ДОСЛІДНУ ПРАКТИКУ 

Види та зміст роботи студента під час науково-дослідної практики 

визначаються індивідуальним завданням. 

Індивідуальне завдання формується спільно із науковим керівником 

студента та представником підприємства-бази практики (якщо практика 

проходить не в Державному університеті телекомунікацій). 

Орієнтовний перелік пунктів індивідуального завдання: 

1. Підготовка огляду літератури на тематику кваліфікаційної роботи 

магістра; самостійний пошук, моніторинг, оцінка (валідація) та 

обробка джерел інформації (українською, англійською мовами, та 

мовами країн Євросоюзу); вибір методології та інструментальних 

засобів для аналізу відповідно до заданих умов, цілей та поставлених 



завдань (вивчення джерел з досліджуваної теми, обґрунтований вибір 

та оцінка якості роботи аналізованих методів (підходів/технологій), 

вибір кращого (за заданих умов якості) підходу (методу/технології) 

стосовно поставленого завдання в умовах обраних якісних та 

кількісних оцінок). 

2. Дослідження та застосування сучасних методів програмної інженерії 

(методів та технологій розробки ПЗ), аналізу даних, алгоритмів та ін; 

аналіз та обґрунтування використання методів валідації та оптимізації 

проектних рішень з метою забезпечення виконання вимог замовника 

та дотримання необхідної якості (проведення експериментальних 

розрахунків за існуючими методиками аналізу даних, порівняння 

результатів експериментів, проведених за різними методиками; 

обґрунтування обраних проектних рішень, використовуваного стеку 

технологій). 

3. Робота з програмним забезпеченням, необхідним для виконання 

науково-дослідних завдань з тематики кваліфікаційної роботи 

магістра; прийняття рішень у межах управлінської компетенції; 

планування та реалізація процесу розробки програмного забезпечення 

(аналіз існуючих, застосування та тестування обраних програмних 

рішень стосовно поставленого завдання; планування процесу розробки 

ПЗ). 

4. Підготовка науково-дослідної статті, доповіді на конференції 

(семінарах), презентації та інших необхідних матеріалів (вивчення 

літератури на тему, проведення досліджень, систематизація та опис 

вивченого матеріалу, отриманих результатів, подання матеріалу у 

необхідному форматі). 

Результатом практики має стати одержання нових наукових 

результатів, які будуть використані у подальших наукових розвідках 

практиканта, на підставі яких буде уточнено мету, об’єкт, предмет подальших 

досліджень за темою магістерської роботи, які будуть покладені в основу 

виконання магістерської кваліфікаційної роботи. 

 

СТРУКТУРА ЗВІТУ З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ 

1. ВСТУП 

Відображає цілі та задачі практики з урахуванням тематики 

кваліфікаційної роботи та індивідуального завдання на практику. 

Основні елементи розділу «Вступ»: 

‒ актуальність тематики дослідження (1-2 абзаци); 

‒ об’єкт дослідження кваліфікаційної роботи; 

‒ предмет дослідження кваліфікаційної роботи; 

‒ мета дослідження кваліфікаційної роботи; 

‒ цілі науково-дослідної практики (конкретизовані відповідно до 

теми магістерської роботи); 

‒ задачі науково-дослідної практики (задачі відображають етапи, 

які необхідно виконати для досягнення визначених цілей). 



Обсяг розділу «Вступ» 1-1,5 сторінки. 

2. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ 

ПРАКТИКИ 

Розділ включає індивідуальне завдання на науково-дослідну практику, 

конкретизоване відповідно до теми магістерської роботи: 

3. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 

Наводиться огляд україномовних, англомовних джерел і джерел 

мовами країн Євросоюзу.  

Кількість джерел для загального аналізу – не менше 20.  

Більш детальний аналіз необхідно провести мінімум по 4-5 джерелам.  

Зазначені джерела повинні бути відображені в розділі «Список 

використаних джерел». 

Приклади огляду джерел: 

 
В більшості інформаційних систем відомості про предметну галузь на верхньому рівні 

проектування можуть бути відображені за допомогою моделі сутність-відношення (Entity-

Relation Model, ER-модель), яка дозволяє формалізувати опис із використанням базових 

понять «сутність», «відношення», «атрибут» [1]. Ця модель є дуже розповсюдженою, 

оскільки має простий формат опису і є достатньо зрозумілою як розробнику бази даних 

інформаційної системи так і експерту предметної галузі. Крім того, при переході до 

даталогічного рівня, модель може з однаковим успіхом бути використана для проектування 

різних типів баз даних, включаючи реляційні, об’єктні та об’єктно-реляційні моделі, а в 

процесі практичної розробки можуть бути застосовані засоби автоматичної трансляції ER-

моделі в таблиці (класи) конкретної системи управління базами даних [2]. 

Менш розповсюдженою у вітчизняній практиці є модель IFO, яка концентрується на 

семантичному та математичному аналізі даних предметної галузі [3]. Блоки, на яких 

ґрунтується модель, включають типи, фрагменти та схеми і дозволяють моделювати 

структуру об’єктів в доменах предметної галузі, описувати типи даних та функціональні 

відносини. Підтримка зв’язку «Is-a» досягається у фрагментах за допомогою генералізації 

(приведення типу об’єкту до типу класу-батька) або спеціалізації (приведення типу об’єкту 

до типу класу-нащадку). Побудова схеми IFO полягає у поєднанні фрагментів в 

орієнтований граф. 

 

 

 

 
В роботах [19, 20, 21] розглядається підхід до контролю витрат ресурсів, який 

базується на моделі нормування. Описується сутність процесу нормування з позицій 

сучасного стану економіки, розглядаються різні економічні норми і нормативи, способи 

нормування ресурсів, кількісні та якісні показники використання норм, висвітлюється їх 

взаємозв'язок. Розглядаються приклади застосування теорії нормування при управлінні 

підприємством.  

Методи нормування матеріальних ресурсів описані в роботах [17, 18, 22, 23]. Автори 

виділяють наступні методи: 

‒ дослідно-статистичний; 

‒ аналітично-розрахунковий; 

‒ дослідно-лабораторний; 

‒ комбінований.  

 



 

Розділ додатково може містити аналіз питань достовірності інформації 

в мережі інтернет та її наукової цінності (які джерела краще 

використовувати, які ресурси містять найбільш актуальну та 

достовірну інформацію за темою, питання академічної доброчесності, 

плагіату, самоплагіату тощо). 

4. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ, МОДЕЛЕЙ 

ТА АЛГОРИТМІВ 

Назва розділу конкретизується відповідно до теми магістерської 

роботи, наприклад «Аналіз математичних методів обробки 

гетерогенних даних». 

В розділі наводиться детальний аналіз методів, моделей, алгоритмів за 

тематикою магістерської роботи.  

Обов’язково визначаються особливості застосування розглянутих 

методів до задачі, що вирішується: 

‒ чи існують якісь обмеження задачі, що не дозволяють або 

суттєво ускладнюють використання розглянутих методів;  

‒ проблеми, що виникають при вирішені задачі вказаними 

методами; 

‒ позитивні сторони використання зазначених методів. 

5. АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ПРОГРАМНОЇ 

ІНЖЕНЕРІЇ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ МАГІСТЕРСЬКОЇ 

РОБОТИ 

Назва розділу конкретизується відповідно до теми магістерської 

роботи, наприклад «Аналіз сучасних методів та засобів програмної 

інженерії для обробки гетерогенних даних». 

Розділ включає аналіз методів та засобів програмної інженерії, що 

можуть бути використані при вирішенні задач (метрики оцінювання, 

патерни проектування/програмування, методології розробки тощо); 

аналіз стеку технологій, необхідного для реалізації поставлених задач; 

аналіз існуючих програмних рішень стосовно поставленого завдання 

тощо. 

6. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Розділ містить: 

‒ результати теоретичного аналізу (узагальнення стосовно 

використання існуючих методів, моделей, алгоритмів, технологій 

тощо; 

‒ результати практичної реалізації (розглянуті методи, моделі, 

алгоритми реалізуються практично з урахуванням обмежень 

поставлених задач та проводиться аналіз отриманих результатів); 

‒ опис власних наукових розробок (обов’язково!!!). 

7. ВИСНОВКИ 

8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

9. ДОДАТОК А. ТЕЗИ ДОПОВІДІ НА КОНФЕРЕНЦІЮ 

10. ДОДАТОК Б. СТАТТЯ У ФАХОВОМУ ВИДАННІ 
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