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ВСТУП 

 

Переддипломна практика студентів є невід’ємною складовою 

частиною процесу підготовки у вищих навчальних закладах і проводиться 

на оснащених відповідним чином базах практики: підприємствах і 

організаціях різних галузей господарства, державного управління, освіти і 

т.д. Тому при її організації і проведенні повинні бути створені умови, що 

забезпечують не тільки закріплення студентами теоретичних знань зі 

спеціальних предметів, але й набуття ними практичних навиків роботи за 

спеціальністю на основі глибокого вивчення досвіду як проектування 

комп’ютерних систем та мереж, їх експлуатації, так і процесів управління 

комп’ютерними системами різних рівнів. 

Проходження переддипломної практики – це самостійна робота 

студентів безпосередньо на робочих місцях, обладнаних сучасною 

комп’ютерною технікою, виконання ними конкретних службових 

обов’язків. Набуваючи практичних знань на робочих місцях, студенти 

здійснюють аналіз інформаційних процесів на конкретному підприємстві; 

виявлення недоліків, притаманних існуючим комп’ютерним системам; 

проектування чи перепроектування складових цих систем; опанування 

нових інформаційних технологій. 

Крім цього, студенти повинні вивчити загальний порядок роботи 

установи (підрозділу) та систему управління нею, організацію 

інформаційних процесів. 

Під час проходження переддипломної практики студент починає 

працювати із керівником своєї дипломної роботи. 

В даних методичних вказівках розглядаються загальні питання 

організації, проведення та підведення підсумків переддипломної 

практики студентів напряму 6.050102 "Комп’ютерна інженерія". Вказівки 



складені на основі програм спеціальних курсів для закріплення 

теоретичних знань і здобуття практичних навиків роботи за фахом. 


