
Бази для проходження практики здобувачів освіти за спеціальністю                                                                               

121 «Інженерія програмного забезпечення» 
 (освітньо-професійна програма «Розробка програмного забезпечення») 

Найменування 

практики 

Семестр, 

в якому 

перед-

бачена 

практика 

Тривалість 

практики 

(у тижнях) 

Інформація 

про 

наявність 

програм 

практик 

("+" або "-") 

Найменування бази 

для проходження 

практики 

Інформація про 

наявність угод 

про проходження 

практик (№, дата, 

строк дії) 

Навчальна  

практика 1 

4 2 + кафедра 

комп’ютерних наук 

Університету 

немає потреби 

Навчальна 

практика 2  

5, 6 5 + кафедра 

комп’ютерних наук 

Університету 

немає потреби 

Виробничо-

технологічна 

практика 

6 5 + Ісаївська гімназія з 

дошкільним 

відділенням та 

початковою школою 

 

№59/22  

від 01.12.2022 

АТ ОД 

"УКРПОШТА" 

№ 11/23  

від 01.02.2023 

Відокремлений 

підрозділ 

"Придніпроовська 

теплова електрична 

станція" АТ "ДТЕК 

ДНІПРОЕНЕРГО" 

 

№108/22  

від 20.12.2022 

ТОВ "НТ ТРАНС" №113/22  

від 23.12.2022 

ТОВ "ЛІГАЛ 

КОНСАЛТ ГРУП" 

№ 05/23 від 

16.01.2023 

ТОВ " Консалтингова 

фірма "Профіт 

фінанс" 

№ 10/23  

від 24.01.2023 

ПП "ПОРТО-САН" 

№ 06/23  

від 16.01.2023 

ФОП "Міхо 

Єлизавета Георієвна" 

№94/22 

 від 15.12.2022 

Головне управління 

казначейської служби 

№24/22 

 від 18.11.2022 

ТОВ "Білайтер 

Софтер" 

№32/22 

 від 21.11.2022 

ТОВ "ДУАЙТІ 

ПРОГРАММІНГ 

СОЛЮШНЗ" 

 

№ 95/22  

від 15.12.2022 

ФОП 

"Михайло Козлов"                          

                              (б/п) 

№37/22  

від 21.11.2022 

ФОП "Скаленчук К.А.", 

Нова пошта, від №1, 
№ 115/22  

від 27.12.2022 



Найменування 

практики 

Семестр, 

в якому 

перед-

бачена 

практика 

Тривалість 

практики 

(у тижнях) 

Інформація 

про 

наявність 

програм 

практик 

("+" або "-") 

Найменування бази 

для проходження 

практики 

Інформація про 

наявність угод 

про проходження 

практик (№, дата, 

строк дії) 

с.м.т. Тарутино       (б/п) 

1 загін морської 

охорони 

Регіонального 

управління Морської 

Охорони 

Адміністрації 

державної 

прикордонної служби 

України 

 

 

№ 70/22  

від 02.12.2022 

    Громадська 

організація 

"ОСВІТНІЙ ФОНД 

КІПСОЛІД" 

№ 114/22  

від 27.12.2022 

ТОВ «ОЕСАГАЗ-

ПОСТАЧАННЯ» 

№ 56/22  

від 28.11.2022 

ОСББ  

«Новий квартал 75» 

№ 43/22  

від 22.12.2022 

КЗ «Центр художньо-

естетичного 

виховання 

Красносільської 

сільської ради 

Одеського району 

Одеської області» 

 

№ 47/22  

від 23.11.2022 

ЖБК  

«Ленінський-28» 

№ 41/22  

від 22.11.2022 

ТОВ «КИП» № 69/22  

від 02.12.2022 

ТОВ  

«ОПТИМУМ ГРУП» 

№ 27/22  

від 21.11.2022 

ПП «Колос» № 48/22  

від 24.11.2022 

ЖБК  

«Іллічівський 25» 

№ 40/22  

від 22.11.2022 

 

Перед-

дипломна 

практика 

6 4 + Громадська 

організація 

"ОСВІТНІЙ ФОНД 

КІПСОЛІД" 

№114/22  

від 27.12.2022 

Відокремлений 

підрозділ ТОВ  

"Люксофт-Україна" 

 

№ 82/22 

від 07.12.2022 

Головне управління 

Державної 

 

№ 88/22  



Найменування 

практики 

Семестр, 

в якому 

перед-

бачена 

практика 

Тривалість 

практики 

(у тижнях) 

Інформація 

про 

наявність 

програм 

практик 

("+" або "-") 

Найменування бази 

для проходження 

практики 

Інформація про 

наявність угод 

про проходження 

практик (№, дата, 

строк дії) 

казначейської служби 

України в Одеській 

області 

 

від 09.12.2023 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

“Лиман-ТВ” 

 

 

№ 07/22  

від 03.11.2022 

Одеська дистанція 

сигналізації та зв'язку 

 

№ 77/22  

від 06.12.2022 

 

 

 

Директор ВСП «ФКЗІ ДУІТЗ»    Сергій ПЕТРУСЕНКО 

 


