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ВСТУП
1. Мета. Основною метою виробничої практики є вивчення принципів, методів
та засобів організації інтернет речей, поглиблення та закріплення теоретичних знань,
опанування навичок виконання практичних робіт на виробництві. Виробнича
практика є складовою частиною безперервної практичної підготовки студентів на
протязі їх навчання в університеті.
2. Попередні вимоги до проходження виробничої практики:
Успішне засвоєння дисциплін професійної підготовки 1-5 семестрів,
передбачених освітньою програмою «Програмні технології інтернет речей»
спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології».: «Архітектура комп'ютерів»,
«Технології та протоколи мультисервісних мереж», «Сучасні інформаційні системи і
технології», «Розподілені системи збору інформації», «Основи інформаційної
безпеки», «Теорія систем та системний аналіз», «Теорія автоматичного управління»,
«Побудова інформаційних керуючих систем», «Організація баз даних»
3. Анотація виробничої практики:
Виробничу практику проводять на оснащених відповідним чином базах
практики – підприємствах і організаціях ІТ галузі. При організації та проведенні
практики повинні бути створені умови, що забезпечують студентам закріплення
теоретичних знань зі спеціальних предметів і набуття ними практичних навиків за
спеціальністю. Проходження виробничої практики – це самостійна робота студентів
безпосередньо на робочих місцях, обладнаних відповідною технікою, виконання
ними конкретних службових обов’язків.
4. Завдання виробничої практики:
- набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок для
проектування, реалізації та впровадження Інтернет речей.
- вивчення організації і етапів розробки Інтернет речей, набуття практичних
навичок програмування, проектування та реалізації проектів (елементи,
складові, топологія, комутація, управління);
- самостійного вирішення технічних задач на базі сучасних комп’ютеризованих
систем;
- ознайомлення з сучасними технологічними процесами розробки,
впровадження та налагодження програмного продукту;
- з сучасним апаратним та програмним забезпеченням;
- отримання умінь організаторської роботи по спеціальності;
- узагальнення і поглиблення знань з наступних вивчених дисциплін.
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5. Результати навчання за дисципліною:

Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та
відповідальність)

Форми
(та/або
методи і
технології)
викладанн
яі
навчання

Методи
оцінюванн
я та
пороговий
критерій
оцінюванн
я (за
необхіднос
ті)

Код
Результат навчання
1.
Знати:
1.1. правила техніки безпеки, протипожежної безпеки та
виробничої санітарії на підприємствах
1.2. принципи організації програмних технологій інтернет
речей та використання їх на різних виробничих
об'єктах
1.3. основні властивості інформації, інформаційних систем
та технологій як об’єктів інформатизації
1.4. топологій безпровідних мереж та систем захисту
інформації
1.5. організаційну структуру підприємств з об'єктами, що
досліджуються
1.6. порядок розробки комплексних систем управління та
їх впровадження
1.7. методи збору інформації для моделювання предметної
області проекту та вимог системи
Консультац
1.8. складання технічного завдання на розробку
ії,
Звіт,
інформаційної системи
самостійне
опитування
опрацюван
1.9. встановлення та налаштування прикладного
ня
програмного забезпечення
1.10. налагодження технічного обладнання, що бере участь
в роботі системи
1.11. інтегрування інформаційної системи та технологій з
технічним забезпеченням
1.12. проведення внутрішнього тестування системи з
налаштуванням параметрів
1.13. виявлення та усунення помилок в процесі роботи, а
також кодування ПЗ в певних рамках поставлених
завдань
1.14. основні засоби віддаленого доступу та керування
інформацією
1.15. класифікацію загроз безпеці інформаційних ресурсів
1.16. класифікацію шкідливого програмного забезпечення
1.17. основні положення методів та засобів технічного
захисту інформації
2.
Вміти
Консультац
2.1. будувати локальні та глобальні комп’ютерні мережі
ії,
Звіт з
самостійне практики,
2.2. використовувати основні мережеві технології
2.3. визначати характеристики каналів зв’язку, що опрацюван опитування
ня
використовуються у комп’ютерних мережах

Відсото
ку
підсум
ковій
оцінці з
дисцип
ліни

30%

40%
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2.4. володіти
навчально-методичними
основами
і
стандартами в області ІСТ та інтернету речей, уміння їх
застосовувати при розробці функціональних профілів
ІСТ та інтернету речей, при побудові та інтеграції
систем, продуктів і сервісів ІСТ та інтернету речей
2.5. використовувати сучасні технології проектування в
розробці алгоритмічного та програмного забезпечення
ІСТ та інтернету речей
2.6. управляти якістю продуктів і сервісів ІСТ та інтернету
речей протягом їх життєвого циклу
2.7. проводити оцінку виробничих і невиробничих витрат
на забезпечення якості об'єкта проектування,
розробляти бізнес рішення та оцінювати нові
технологічні пропозиції
2.8. створювати комп’ютерні управляючі системи
2.9. здійснювати організацію робочих місць, їх технічне
оснащення, розміщення комп'ютерного устаткування,
використання
організаційних,
технічних,
алгоритмічних та інших методів організаційноуправлінської діяльності
3.
Комунікація
3.1. Використати знання отримані при самостійному
вивченні та застосуванні:
- Здатність вибирати, проектувати, розгортати,
Самостійна
інтегрувати,
управляти,
адмініструвати
та
робота.
супроводжувати інформаційні системи, технології та
Аналітична
інфокомунікаційні
сервіси
та
інфраструктури
доповідь,
організації у практичній реалізації на виробничому
Підготовка
дискусія,
підприємстві.
звіту - усна
вирішення
доповідь.
3.2. Володіння моделями (методами) і засобами розробки
конкретних
архітектури інформаційних систем; методами і
задач та
засобами подання даних і знань про предметну область,
ситуацій,
методами і засобами аналізу інформаційних систем,
PBL
технологіями реалізації впровадження проекту
інформаційної системи, методологією використання
інформаційних
технологій
при
створенні
інформаційних систем.

30%
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
Результати навчання дисципліни (код)
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 3.2
Програмні результати навчання (назва)

ПРН 2. Використовувати знання з основних +
фундаментальних, природничих та загально-інженерних
дисциплін, а також системного аналізу, моделювання
систем, теорії алгоритмів та дискретної математики при
розв’язанні типових задач, проектуванні та використанні
ІСТ та інтернету речей.
ПР 3. Використовувати базові знання інформатики й
сучасних інформаційних систем та технологій, навички
програмування, технології безпечної роботи в
комп'ютерних мережах, методи створення баз даних та
інтернет-ресурсів, технології розроблення алгоритмів і
комп’ютерних програм мовами високого рівня із
застосуванням об’єктно-орієнтованого програмування
для розв’язання задач проектування і використання
інформаційних систем та технологій.
ПРН 5. Аргументувати вибір програмних та технічних
засобів для створення ІСТ на основі аналізу їх
властивостей, призначення і технічних характеристик з
урахуванням вимог до системи і експлуатаційних умов;
мати навички налагодження та тестування програмних і
технічних засобів ІСТ та інтернету речей.
ПРН 6. Демонструвати знання сучасного рівня та
новітніх технологій ІСТ з метою їх запровадження у
професійної діяльності.
ПРН 9. Демонструвати знання і практичні навички +
програмування та використання прикладних і
спеціалізованих комп’ютерних систем та середовищ для
розв’язання задач проектування.
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7.1 Схема формування оцінки.
7.1 Форми оцінювання: рівень досягнення усіх запланованих результатів практики визначається
за результатами підготовки звіту, виконання індивідуального завдання, усної доповіді.
• Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на
належному рівні така:
• · результати навчання 1-(знання) РН 1.1., - РН 1.17 - до 30% ;
• · результати навчання 2-(вміння) РН 2.1., - РН 2.9 - до 40% ;
• · результати навчання 3-(комунікація) РН 3.1., РН 3.2. - до 30%.
7.2 Організація оцінювання.
Контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Результати
навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою. При виставленні балів за
практику враховується: оцінка керівника практики від підприємства (організації) - 40 балів. Оцінка
керівника від університету – 40 балів та захист звіту про проходження практики, що проводиться у
вигляді співбесіди, згідно індивідуального завдання – 20 балів . Підсумкова оцінка 100=40+40+20.
Оцінювання за формами контролю:
ЗМ1
Min. – __ балів
Max. – бали
Оцінка керівника виробничої
практики
від
підприємства
24
40
(організації)
Оцінка керівника виробничої
24
40
практики від університету
Захист
звіту
з
практики
12
20
керівнику
практики
від
університету
До захисту практики допускаються студенти за наявності:
•
•
•

Заповненого щоденника практики, що має всі відповідні печатки, підписи, резолюцію
керівника практики від підприємства, та плану виконаних робіт.
Позитивної рецензії керівника практики від підприємства.
Звіту з практики, що відповідає методичним рекомендаціям з проходження практики та
звітування

Шкала відповідності
За 100 – бальною
шкалою

За
національною
шкалою

90 – 100
85 – 89
75 – 84
65 – 74
60 – 64

Зараховано

1 – 59

не зараховано
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8. Структура практики. Тематичний план робіт
За видами задач, що вирішуються під час проходження виробничої практики,
передбачається такий орієнтовний план-графік:
Індивідуальна Самостійна
робота та
робота
№
Види робіт
робота з
студента
керівником
1. Проведення інструктажу з охорони праці,
ознайомлення з підприємством чи організацією
(базою практики).
2
1
Аналіз структури підприємства (організації),
2. функціонального призначення окремих підрозділів,
об'єктів, що захищаються.
10
4
Ознайомлення із задачами контролю та управління
3. технологічними
процесами
на
підприємстві
(організації).
14
4
Ознайомлення з основними етапами організації
4.
системи управління підприємством.
10
6
Аналіз
основних
напрямків
подальшого
удосконалення
конструювання
та
технології
5.
розробки Інформаційної технології на підприємстві
(організації).
14
6
Робота в основних підрозділах підприємства чи
6. організації
(знайомство
з
технологічними
процесами).
30
4
Узагальнення матеріалів з практики, оформлення
7.
звіту складання диференційного заліку.
10
5
8. Всього за практику
90
30
Примітка: До план-графіку виробничої практики можливе внесення змін та доповнень за пропозиціями
випускової кафедри або замовників фахівців. Але зазначені зміни та доповнення обов'язково мають відповідати
профілю навчання студента й не виходити за часові рамки практики.

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
індивідуальна робота – 87 год.;
самостійна робота – 30 год.
консультації – 2 год.;
Захист практики – 1 год.
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3.
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