
Бази для проходження практики здобувачів освіти за спеціальністю                                                                             

122 «Комп'ютерні науки» 

(освітньо-професійна програма 

«Обслуговування програмних систем і комплексів») 
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 4 + Громадська 

організація 

"ОСВІТНІЙ ФОНД 

КІПСОЛІД" 

 

№114/22  

від 27.12.2022 

Маяківський ліцей 

Маяківської сільської 

ради Одеського 

району Одеської 

області 

 

№53/22  

від 25.11.2022 

ТОВ "ЦЕНТР ДАХУ" №08/23  

від 24.01.2023 

Військова частина 

А4055 

№54/22 

 від 25.11.2022 

ТОВ  

"Реал-ТБ" 

№05/22  

від 18.10.2022 

Військова частина 

А4055 

№54/22  

від 25.11.2022 

ТОВ УКРАЇНСЬКА 

ЧОРНОМОРСЬКА 

ІНДУСТРІЯ 

№ 102/22 

від19.12.2022 

ТОВ  

"СПЕЦІАЛІСТ-ІТ" 

№34/22  

від 21.11.2022 

Департамент 

інформації та 

цифрових рішень 

Одеської міської ради 

 

№ 107/22  

від 19.12.2022 

Теплодарський ліцей 

ім. О. П. Медведкова 

№58/22  

від 30.11.2022 

ГО  

«IТ2Ш» 

№19/22 

від 18.11.2022 

Комунальний заклад 

вищої освіти 

"Одеська академія 

неперервної освіти 

Одеської обласної 

 

№09/23 

 від 24.01.2023 



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) 

ради"                               

Одеська 

загальноосвітня 

школа № 77 І-ІІІ 

ступенів Одеської 

міської ради Одеської 

області 

 

№49/22  

 від 24.11.2022 

Перед-

дипломна 

практика 

8 4 + Громадська 

організація 

"ОСВІТНІЙ ФОНД 

КІПСОЛІД" 

 

 

№114/22  

від 27.12.2022 

НII очних хвороб 

терапії ім. В.П. 

Філатова АМН 

України 

 

 

№ 80/22  

від 07.12.2022 

 

ТОВ "ІНФОМІР" 

№36/22 

від 21.11.2022 

ФОП "Серебряков 

Микола 

Володимирович" 

 

 

№11/22  

від 14.11.2022 

ФОП Хомич С. №61/22  

від 01.12.2022 

ФОП Дребот Надія 

Іванівна 

 

№36/22 

 від 21.11.2022 

ТОВ  

"Бруклін-Київ" 

 

№63/22  

від 01.12.2022 

ДП Куліндорівський 

КХП" 

 

№38/22  

від 21.11.2022 

Обласне комунальне 

підприємство по 

обслуговуванню 

іноземних 

представництв 

(ОКПІП) 

 

 

№26/22 від 

21.11.2022 

Одеська обласна 

дитяча клінічна 

лікарня 

 

№35/22 

 від 21.11.2022 

ТОВ  

«ПРОФІТРОЛІ» 

№ 104/22 

 від 19.12.2022 

ТОВ  

«СЛУЖБА БЕЗПЕКИ 

 

№ 96/22  



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) 

ГЕПАРД» від 15.12.2022 

ТОВ 

,,СО,,Насіння,,  

№33/22  

від 21.11.2022 

ФОП Букач 

б/п 

№01/22  

від 14.10.2022 

 

 

 

Директор ВСП «ФКЗІ ДУІТЗ»    Сергій ПЕТРУСЕНКО 

 


