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Мета  практики – підготовка до виконання атестаційної роботи, яка є 

самостійною науковою роботою та доказом здатності до вирішення задач, 

рівень складності яких потребує кваліфікації магістра зі спеціальності 

«Комп’ютерна інженерія», освітньо-наукової програми «Системне 

програмування». 
Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі задачі: 

- перевірити, закріпити та поглибити знання, отримані в процесі 

навчання, шляхом їх застосування для вирішення конкретних інженерно-

технічних задач, характер і тематика яких узгоджені з темою майбутньої 

атестаційної роботи; придбати навики та досвід, необхідні для успішного 

виконання атестаційної роботи; 

- вивчити конкретну систему організації  проектних та наукових робіт; 

особливу увагу приділити розробці, впровадженню та створенню 

програмно-апаратних систем переробки інформації та управління, 

створення та використання нового програмного забезпечення для 

розробки та експлуатації комп’ютерних систем та мереж; 

- отримати повне уявлення про технологічні можливості, організацію 

роботи та експлуатацію обладнання; 

- ознайомитися з існуючою системою заходів щодо охорони праці, 

покращання санітарно-гігієнічних умов праці та досконалення техніки 

безпеки; 

- приймати участь у громадських заходах і налагодити робочі відносини з 

членами колективу. 

Студенти повинні: 

вміти: розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, 

що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов; навчатися 

та самонавчатися; застосовувати знання на практиці; розв’язувати 

поставлені задачі та приймати відповідні рішення; працювати як 

індивідуально, так і в команді. 

володіти: професійно-орієнтованими дисциплінами спеціальності; 

знаннями та навичками щодо проведення експериментів, збору даних та 

моделювання в комп’ютерних системах; розробленням програмного 

забезпечення для вбудованих і розподілених застосувань, мобільних, 

хмарних і гібридних систем, розраховувати, експлуатувати, типове для 

спеціальності обладнання; вміти здійснювати пошук інформації в різних 

джерелах для розв’язання задач комп’ютерної інженерії; поєднанням 

теорії і практики, а також прийняттям рішення та виробленням стратегії 

діяльності для вирішення завдань спеціальності з урахуванням 

загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих 

інтересів; оцінюванням отриманих результатів та аргументованим 

захистом прийнятих рішень; застосуванням методів захисту інформації 

при проектуванні та експлуатації комп’ютерних систем переробки 

інформації та управління; застосуванням методів подання знань у 

системах штучного інтелекту при проектуванні комп’ютерних систем 

переробки інформації та управління. 
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