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ВСТУП 

 

Практика студентів, які набувають кваліфікаційний рівень бакалавра за 

спеціальністю 125 Кібербезпека, є невіддільною складовою навчального 

процесу. Під час практики студенти мають набути навичок експлуатації та 

захисту комп’ютерних систем та мереж, тобто здійснити практичну підготовку 

до самостійної роботи із розв’язання практичних завдань на підприємстві. 

Виробничу практику студенти проходять на підприємствах різних форм 

власності під керівництвом викладачів кафедри інформаційної та кібернетичної 

безпеки  і працівників відповідних підприємств. Така організація керівництва 

практикою дає змогу студентам поглибити теоретичні знання і набути 

практичного досвіду практичної роботи. Під час практики студенти збирають 

необхідну інформацію про господарську діяльність підприємства та її 

результати, потім здійснюють  аналіз результатів діяльності підприємства і 

визначають наявність проблем. У разі виявлення на підприємстві проблем 

студенти повинні вказати можливі шляхи їх вирішення. Результати роботи 

студенти оформлюють у вигляді звіту з практики. Оцінюють результати роботи 

студентів спочатку керівники практики від університету та підприємства у 

вигляді відгуку, а потім комісія із захисту практики. 

 

1. МЕТА І ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

У нових ринкових умовах господарювання підприємства несуть повну 

відповідальність за результати своєї роботи. Основна мета виробництва полягає 

у забезпеченні споживача необхідною продукцією (послугами) у певні терміни, 

певної якості, з мінімальними витратами. Це потребує адекватних змін у 

підготовці кадрів. Виробнича практика студентів спеціальності “Кібербезпека” 

є невід’ємною складовою навчального процесу. 

Мета проведення виробничої практики — сформувати у студентів 

навички з організації виробництва, ознайомити їх з організаційними 

принципами побудови виробничих підрозділів підприємства як виробничої 

системи; економічно ефективною побудовою виробничих процесів у часі, що 

сприяє скороченню циклу виробництва; організаційними умовами вибору 

економічно ефективних технологічних процесів; раціональними формами 

організації роботи з технічної підготовки та освоєння нової продукції; 

організаційними факторами, що забезпечують підвищення якості продукції. 

Під час проходження практики студенти повинні вивчити організаційну 

структуру підприємства; ознайомитись зі звітними та іншими інформаційними 

документами про діяльність підприємства; навчитись приймати управлінські 

рішення в реальних ситуаціях, які виникають у поточній діяльності 

підприємства. 

Практичне ознайомлення студентів з характером, змістом та умовами 

безпосередньої роботи за фахом молодшого спеціаліста з організації 

виробництва сприятиме формуванню професійних навичок  з обраної 

спеціальності. 



Виходячи з указаної мети, основними завданнями  практик є: 

• вивчити техніко-економічні умови діяльності підприємства, установи, 

організації (баз практик), їх фінансового стану; 

• ознайомитися з організацією  роботи на базах практики; 

• набути навичок практичного застосування теоретичних знань для 

розв’язання завдань надання послуг з захисту інформації; 

• навчитися аналізувати та прогнозувати результати, планувати заходи та 

приймати управлінські рішення щодо поліпшення технічного та технологічного 

стану підприємства; 

• ознайомитися із структурою підприємства чи установи; 

• вивчити установчі документи та ознайомитися з положеннями про 

відділи, посадовими інструкціями, взаємовідносинами між структурними 

підрозділами, технологією управління ресурсами на базі практики; 

• взяти участь у виконанні конкретної роботи, що здійснюється 

технічними службами підприємства; 

• підготувати пропозиції щодо поліпшення організації управління  

підприємства чи установи; 

• підготувати та захистити звіт за результатами проходження виробничої 

практики. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика організовується навчальним відділом  Державного університету 

телекомунікацій разом з керівництвом  інституту Захисту інформації та 

кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки. 

Керівниками практики призначаються представники кафедр та 

підприємства (організації чи установи), де проводиться практика. 

Практика проводиться згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів 

за спеціальністю «Кібербезпека» та цією програмою практики. 

Направлення студентів на практику здійснюється на підставі наказу 

ректора. 

Методичне керівництво виробничою практикою студентів здійснює 

кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки згідно з фаховою 

спеціалізацією. Керівництво практикою студентів від підприємства здійснюють 

керівники відповідних відділів, які призначаються наказом керівника 

підприємства чи установи. 

Базами виробничої практики можуть бути підприємства усіх форм 

власності та різних організаційно-правових форм, що здійснюють виробничо-

господарську діяльність в галузі інформаційних технологій та захисту 

інформації. 

Обов’язки студента: 

• виконувати вказівки керівників практики; 

• виконати програму практики; 

• оформити згідно усіх вимог звіт про виробничу практику; 

• захистити звіт при комісії з практики, сформованої з викладачів кафедри 

фінансів. 

 



Обов’язки керівників практики від Університету  

• забезпечує студентів методичними рекомендаціями (програмою 

практики); 

• проводить інструктаж щодо порядку проходження виробничої 

практики; 

• здійснює керівництво розробкою індивідуальних планів проходження 

практики студентами; 

• контролює проходження практики студентами-практикантами; 

• перевіряє звіти студентів про практику та виставляє оцінку до захисту. 

Керівник практики від підприємства, організації чи установи: 

• проводить інструктаж практикантів з питань охорони праці та техніки 

безпеки; 

• ознайомлює студентів з організаційною структурою, системою 

управління та проблемами підприємства, установи, організації відповідно до 

завдання керівника практики від університету; 

• контролює проходження студентами практики на підприємстві; 

• контролює порядок ведення студентами щоденників з практики, 

підписує звіти студентів про виконання програми практики після її закінчення. 

Таблиця 1.  

Приклад програми виробничої практики 

№ Найменування розділів та тем практики і перелік 

виконуваних робіт Кількість годин 

Розділ 1. Техніка безпеки і охорона праці 6 

1 Тема 1.1 Техніка безпеки і охорона праці на об'єкті 

практики 

Знайомство з правилами внутрішнього розпорядку 

підприємства, інструктаж з техніки безпеки та 

охорони праці, бесіда спеціалістів. 

2 

2 Тема 1.2 Техніка безпеки і охорона праці у підрозділі. 2 

3 Тема 1.3 Техніка безпеки і охорона праці на робочих 

місцях. 
2 

Розділ 2. Загальні відомості про об'єкт практики. 

Виробничі екскурсії 
8 

4 Тема 2.1 Знайомство з підприємством. Екскурсія по 

відділам підприємства та службам, що забезпечують 

його роботу. 

2 

5 Тема 2.2 Вивчення роботи основних структурних 

підрозділів. 
2 



6 Тема 2.3 Ознайомлення з обчислювальним центром 

підприємства. 
2 

7 Тема 2.4 Ознайомлення з підрозділами підприємства. 

Вивчення особливостей роботи окремого 

структурного підрозділу 

2 

 

Розділ 3. Виконання обов’язків згідно з місцем роботи 

у  підприємстві 

116 

8 Тема 3.1 Ознайомлення з обов’язками згідно з місцем 

роботи  у підрозділі підприємства. 
4 

9 Тема 3.2 Ознайомлення з обов’язками фахівця з 

захисту інформації. Робота дублером фахівця з 

захисту інформації.  

4 

10 Тема 3.2.1  Робота зі  стандартним обладнанням та 

програмним забезпеченням. 
16 

11 Тема 3.2.2 Робота в середовищі сучасних 

операційних систем та баз даних. 
10 

12 Тема 3.2.3 Налаштування обладнання комп’ютерних 

систем та мереж, апаратних, програмних, локальних 

та мережевих засобів 

6 

13 Тема 3.3 Робота дублером адміністратора 

комп’ютерних систем та мереж. 
10 

14 Тема 3.3.1 Обслуговування засобів комп’ютерних 

систем та мереж 
10 

15 Тема 3.3.2 Аналіз роботоспроможності мережі та 

пошук в них вразливостейй за допомогою 

спеціального програмного забезпечення. 

12 

16 Тема 3.4 Робота дублером ремонтника апаратних 

засобів  комп’ютерних систем та мереж. 
12 

17 Тема 3.4.1 Аналіз апаратних засобів комп’ютерних 

систем та мереж. 
10 

18 Тема 3.4.2 Аналіз апаратних засобів комп’ютерних 

систем та мереж спеціальним програмним 

забезпеченням. 

10 

19 Тема 3.4.3 Аналіз вразливостей комп’ютерних систем 

та мереж 
10 



20 Тема 3.4.4 Оцінка вразливостей в ткомп’ютерних 

системах та мережах 
10 

 

Розділ 4. Вивчення екологічних основ захисту 

довкілля 

6 

21 Тема 4.1 Вивчення основних положень з охорони 

праці та основ життєдіяльності на підприємстві. 
2 

22 Тема 4.2 Розгляд питань щодо екологічного 

становища на підприємстві та впливу його діяльності 

на навколишнє середовище 

2 

23 Тема 4.3 Ознайомлення з матеріалами про екологічне 

становище регіону та формування пропозицій щодо 

його покращення на конкретному підприємстві. 

2 

 

Розділ 5. Робота над індивідуальним завданням 
20 

24 Тема 5.1 Вивчення наукових розробок в напрямку 

обраної теми 
4 

25 Тема 5.2 Використовування служб Internet: WWW, 

FTP, пошукових серверів. Вивчення структури, 

області використання і правил експлуатації 

інформаційно-пошукових систем. 

4 

26 Тема 5.3 Використовування електронної пошти та 

телеконференцій для спілкування 
6 

27 Тема 5.4 Вивчення впровадження нових моделей 

базових інформаційних процесів та висунення 

пропозицій щодо оптимізації, удосконалення та 

розвитку існуючих. 

6 

Розділ 6. Підготовка і оформлення звітних матеріалів 12 

28 Тема 6.1 Узагальнення та систематизація матеріалу 

щодо проходження виробничої технологічної 

практики. Підготовка необхідної документації. 

6 

29 Тема 6.2 Оформлення пояснювальної записки звіту з 

технологічної практики. 
6 

30 Залік з практики. 2 

Всього 180 

 



3. ЗМІСТ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ПРАКТИКУ 

 

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання 

програми та індивідуального завдання. Форма звітності студента за практику – 

це подання письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо 

керівником від бази практики. Письмовий звіт разом з іншими документами, 

установленими навчальним закладом (характеристика – відгук від керівника 

практики від підприємства (установи, закладу), копія наказу з підприємства 

(установи, закладу) про проходження студентом практики), подається на 

рецензування керівнику практики від навчального закладу не пізніше 

останнього дня практики. 

Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів 

програми практики та індивідуального завдання, мати розділи з питання 

охорони праці, висновки і пропозиції, список використаної літератури та інші. 

Оформляється звіт за вимогами, які встановлює вищий навчальний заклад, з 

обов’язковим врахуванням Єдиної системи конструкторської документації 

(ЄСКД). 


