
 
 

 

 

 



 



Метою переддипломної практики є набуття магістром практичних 

навичок і вмінь, пов’язаних з виробничою діяльністю у галузі, а також 

збирання материалів, необхідних для виконання кваліфікаційної роботи 

магістра. 

Попередні вимоги: 

Набуття знань з фахових дисциплін за спеціалізацією. 

Анотація: 

Переддипломна практика магістрів зорієнтована на здобуття 

магістрами практичних навичок і вмінь за спеціальністю 103 «Науки про 

Землю» спеціалізацією «Геоінформатика» для їх професійного розвитку і  

дослідницької діяльності. У процесі проходження практики студенти 

поглиблюють знання з фаху, беруть участь у виробничому процесі, 

наукових дослідження тощо.  

Практика сприяє формуванню у студентів початкової компетенції 

ведення самостійної науково-дослідницької та виробничої діяльності, 

набуття навичок організації та розробки кваліфікаційної роботи магістра, 

розвинення творчих здібностей, умінь обґрунтовувати та висловлювати 

думку, працювати в колективі, набуття студентом професійних 

компетентностей здійснення підприємницької діяльності. 

Предметом практики є процес спрямованого розвитку і формування 

спеціальних компетенцій, знань та умінь, що сприяють самореалізації студента 

як фахівця в області геоінформатики. 

Завдання: 

- ознайомлення з організаційною структурою підприємства та 

особливостями його функціонування; 

- ознайомлення з організацією трудового розпорядку підприємства та 

технікою безпеки на виробництві; 

- ознайомлення з формами та методами організації виробничого процесу на 

підприємстві; 

- закріплення і практичне використання отриманих у процесі навчання 

теоретичних знань; 



- набути практичного досвіду в рамках виробничої діяльності підприємства; 

- оволодіти новими знаннями та вміннями, підвищувати власний рівень 

теоретичної та практичної підготовки; 

- визначитится із тематикою кваліфікаційної роботи магістра, зібрати 

матеріал, необхідний для виконання кваліфікаційної роботи;  

- підготувати звіт за результатами проходження практики.  

Таблиця 1 

Результати навчання: 

 Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 
Форма/Методи 

викладання і 

навчання 

Форма/ 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни  Результат навчання 

1.1 структуру підприємства та 

особливостями його функціонування 

консультування в 

рамках керівниц-

тва практикою 

усний звіт до 10% 

1.2 форми та методи організації виробничого 

процесу на підприємстві 
--  «  -- 

усний звіт до 10% 

1.3 трудовий розпорядок підприємства та 

техніку безпеки на виробництві 
--  «  -- 

усний звіт до 10% 

2.1 використовувати на практиці отримані у 

процесі навчання теоретичні знання 
--  «  -- 

усний звіт до 10% 

2.2 набувати нового практичного досвіду в 

рамках виробничої діяльності 

підприємства 

--  «  -- 
усний звіт до 10% 

2.3 збирати матеріал, необхідний для 

виконання кваліфікаційної роботи --  «  -- 
письмовий 

звіт 

до 20% 

2.4 готувати звіти за результатами 

виконаних робіт (в т.ч. проходження 

практики) 

--  «  -- 

письмовий 

звіт 

до 20% 

3.1 Вміти організувати командну розробку 

для ефективного вирішення поставленої 

задачі 

--  «  -- 

усний звіт до 5% 

4.1 Розуміння особистої/персональної 

відповідальності за особисте рішення 

частини спільної задачі 

--  «  -- 

усний звіт до 5% 

 

 

 

 



Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 
Результати навчання  

дисципліни  
Програмні  
результати навчання 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Застосовувати свої знання для визначення і вирішення проблемних питань 

і прийняття обґрунтованих рішень в питаннях тематичної обробки 

геолого-геофізичних та інших геопросторових даних  
   +      

Вміти спілкуватися з фахівцями та експертами різного рівня інших 

галузей знань, у тому числі в міжнародному контексті, в глобальному 

інформаційному середовищі. 
       +  

Розробляти, керувати та управляти проектами орієнтовані на дослідження 

геологічної будови верхньої частини земної кори та її осадового шару 

зокрема, оцінювати і забезпечувати якість робіт  
    +     

Планувати і здійснювати наукові експерименти, писати наукові роботи в 

сфері геоінформатики  
     + +   

Знати основні принципи управління підприємств сфери 

природокористування, їхньої організації, виробничої та організаційної 

структури управління  
+ + +       

Демонструвати здатність до адаптації та дії в новій ситуації, пов’язаній з 

роботою за фахом, вміння генерувати нові ідеї в галузі геоінформатики  
        + 

 
Структура курсу: Переддипломна (виробнича) практика 

 

3. Організація практики та її зміст 

Зміст переддипломної практики студентів освітнього рівня «магістр» 

визначається її метою. З одного боку, він передбачає збирання емпіричних 

даних і проведення досліджень, необхідних для підготовки дипломної роботи 

магістра, а з іншого – включає в себе сукупність робіт, які необхідно виконати 

на робочому місці конкретної установи – бази практики з метою підвищення 

професійно-кваліфікаційного рівня практиканта. 

Зміст виробничої практики визначається керівником програми 

підготовки магістрів з урахуванням інтересів і можливостей випускаючої 

кафедри. У період практики студенти-магістри підкоряються правилам 

внутрішнього розпорядку установи, у якій вони проходять практику і вимогам 

техніки безпеки при проведенні різних видів робіт. Науково-методичне 

керівництво практикою здійснюється особою, відповідальним за проведення 

практики магістрів по місці її проходження. Безпосереднє керівництво і 

контроль над виконанням плану практики студента здійснюється науковим 

керівником магістра.  

Науковий керівник погоджує програму виробничої практики з керівником, 

відповідальним за проведення практики – представником бази практики;  

проводить необхідні організаційні заходи щодо виконання програми практики;  

здійснює постановку завдань по самостійній роботі студентів у період 

практики;  здійснює атестацію студента за результатами практики. 



 

Для проходження переддипломної практики студент отримує 

наступні документи: 

  - договір про проведення практики; 

  - направлення на практику; 

  - щоденник практики.   

Під час проходження практики студент зобов’язаний: 

 - до початку практики отримати від керівника практики від університету 

консультації щодо оформлення необхідних документів; 

 - з’явитися на місце проходження практики до строку, встановленого 

наказам по інституту;  

- пересвідчитись про оформлення наказу про зарахування на практику та 

призначення керівника від підприємства (установи); 

 - у випадку виникнення на місці практики організаційних проблем – 

негайно інформувати про них керівника практики від університету;  

 - повністю виконати завдання, передбачені програмою практики, та 

вказівки керівника практики від інституту; 

 - пройти інструктаж і дотримуватися правил охорони праці, техніки 

безпеки і виробничої санітарії; 

 - виконувати чинні на підприємстві правила внутрішнього розпорядку та 

вимоги трудового законодавства; 

 - виконувати роботу за дорученням керівника практики від підприємства 

нарівні зі штатними співробітниками, відповідати за якісне та своєчасне 

виконання доручень; 

 - здійснювати записи у щоденнику за встановленою формою із 

зазначенням терміну та виконаного обсягу робіт.  По закінченню практики 

щоденник та занесена у нього ділова характеристика студента практиканта з 

оцінкою його роботи мають бути підписані керівником практики від 

підприємства та скріплені печаткою установи; 

 - проводити збір і систематизацію вихідних даних для дипломного 

проектування згідно завдання керівника магістерської роботи; 

 - одночасно з проходженням практики оформити матеріали, необхідні для 

написання звіту; 

 - згідно з вимогами програми практики оформити письмовий звіт 

практики та своєчасно представити його на кафедрі для перевірки і 

рецензування керівником на предмет захисту;  

- захистити основні положення, відображені у звіті, керівнику практики від 

університету. 

Навчально-методичне керівництво практикою, а також контроль за 

виконанням робочої програми практики здійснюють керівники практики (від 

кафедри та від бази практики).  



 На рівні університету загальний контроль за організацією проведення 

виробничої практики студентів здійснює керівник виробничої практики 

навчально-методичного відділу.   

Обов’язки керівника виробничої практики від університету: 

  - видача всіх необхідних документів для проходження практики; 

- перевірка наявності укладених договорів про проведення практики та 

допомога в пошуку баз практики, оформлення договорів з ними; 

 - контроль своєчасного оформлення наказів про проведення практик 

відповідно до баз практик; 

 - прийом звітів про керівництво виробничою практикою.   

Обов’язки керівника практики від кафедри:  

 - перевірка наявності договорів з базами практик (не пізніше, як за місяць 

до початку практики); подання на базу практики списки студентів, скерованих 

на практику;  

 - забезпечення проведення всіх організаційних заходів перед 

відправленням студентів на практику;  

 - проведення інструктажу з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки 

життєдіяльності під час проходження практик на підприємстві із записом у 

журналі;  

 - надання студентам необхідних документів (направлення на практику, 

повідомлення про прибуття, програму практики, щоденник, методичні 

рекомендації тощо);  

 - видача індивідуального завдання тощо;  

 - інформування студентів про звітність із практики, прийняту в інституті, 

критерії оцінювання компетентностей, які вони досягли за результатами 

практики, та процедуру захисту звіту з практики перед комісією;  

 - забезпечення у тісному контакті з керівником практики від бази 

практики високої якості її проходження згідно з календарним планом;  

 - контроль відвідування студентами баз практики відповідно до 

встановлених термінів;  

 - консультування студентів з питань практики та збору матеріалів для 

написання звітів; 

 - перевірка щоденників, звітів та приймання заліку з практики. 

Обов’язки керівника практики від бази практики:  

 - створити належні умови для виконання студентами програми практики, 

не допускати їх використання до зайняття посад та виконання робіт, що не 

відповідають програмі практики та майбутньому фаху;  

 - забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому 

місці;  



- надавати студентам можливість користуватися матеріально-технічними 

засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми 

практики;  

- надавати відповідні роз’яснення із кожного етапу проходження практики 

чи виконуваних студентом робіт; 

 - контролювати ведення щоденника практики студентом, виконання ним 

робіт за календарним графіком програми практики, дотримання правил 

внутрішнього розпорядку, якість складання звітної документації. 

  За результатами проходження практики керівник практики від бази практики 

складає відгук, відмічає в ньому стан виконання програми практики, 

відношення до роботи, дотримання трудової дисципліни, ступінь оволодіння 

професійних компетентностей. 

Загальний обсяг: 150 год. (5 робочих тижнів)  

 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

1. Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання 

програми та індивідуального завдання. 

Форма звітності студента за практику – це подання звіту, підписаного і 

оціненого безпосередньо керівником переддипломної практики в друкованому 

та електронному вигляді. 

Звіт в електронному вигляді подається на рецензування керівнику 

практики; після доопрацювання та остаточного погодження з керівником 

практики звіт в друкованому вигляді подається на захист. 

Звіт має містити усі розділи програми практики та індивідуального 

завдання, висновки і пропозиції, список використаної літератури тощо. 

Оформлюється звіт за вимогами, які встановлюються стандартом для 

оформлення текстових документів. 

2. Звіт захищається студентом у комісії, призначеній завідувачем 

кафедрою. До складу комісії входять керівник практики, завідувач кафедрою та 

викладачі. Захист практики відбувається протягом 10 робочих днів з початку 

наступного семестра. 

3. Студент, який не виконав програму переддипломної практики без 

поважних причини, відраховується з навчального закладу. 

Результат заліку за переддипломну практику вноситься в заліково- 

екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента. 



 

Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

Результати проходження переддипломної практики оцінюються керівником 

практики у формі диференційованого заліку. Складові підсумкової оцінки наведені 

вище у табл. 1 «Результати навчання». 

Оцінювання результативності проходження студентом-магістром 

переддипломної практики здійснюється за 100-бальною системою.  

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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