
Бази для проходження практики здобувачів освіти за спеціальністю                                                                                                         

172 «Телекомунікації та радіотехніка» 

(освітньо-професійна програма «Монтаж, технічне обслуговування і 

ремонт обладнання   

радіозв'язку, радіомовлення  та телебачення») 
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 

електромонта

жна практика  

2 4 + кафедра 

комп’ютерних наук 

Академії 

немає потреби 

Навчальна 

професійна  

практика  

3, 4 5 + кафедра 

комп’ютерних наук 

Академії 

немає потреби 

Виробничо-

технологічна 

практика 

5 5 + ТОВ «Віза-Сервіс» №72/22  
від 05.12.2022 

Мале приватне 

підприємство 

телерадіокомпанія 

«ВелСат» 

№110/22  
від 20.12.2022 

ВП «Одеська дистанція 

сигналізації та зв'язку» 

регіональної філії 

«Одеська залізниця» АТ 

«Українська залізниця» 

№86/22  
від 08.12.2022 

ТОВ «Консалтингова 

фірма «Профіт фінанс» 
№118/22  

від 28.12.2022 
ФОП «Білоцерковська 

Людмила Степанівна» 
№52/22  

від 25.11.2022 
ТОВ «ЛОКАЛКА» №103/22  

від 28.12.2022? 
ПП «АРДО» №97/22  

від 15.12.2022 
Одеська національна 

музична академія  
ім. А. В. Нежданової 

№45/22  
від 23.11.2022 

Одеська філія концерну 

радіомовлення, 

радіозв'язку та 

телебачення 

№57/22  
від 30.11.2022 

Мале приватне 

підприємство 

телерадіокомпанія 

«ВелСат» 

№109/22  
від 20.12.2022 

ТОВ «Юридична фірма 

«Адвокат народу» 
№62/22  

від 01.12.2022 
ПП «Радіотехнік» №117/22  

від 28.12.2022 

    ОСББ 

«Добровольський-

73/73А» 

№98/22  
від 15.12.2022 



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) 

Стажування 

(Перед-

дипломна 

практика) 

8 4 + ТОВ Багатопрофільна 

фірма «СЕКРЕТ 

СЕРВІС» 

№93/22  
від 13.12.2022 

ДП Дослідне 

господарство 

«Богунівська еліта» 

№79/22  
від 06.12.2022 

Обласне комунальне 

підприємство по 

обслуговуванню 

іноземних 

представництв 

№30/22  
від 21.11.2022 

ТОВ «Інтертелеком» №81/22  
від 07.12.2022 

Благодійна організація 

«Благодійний фонд ім. 

Святого Григорія 

Просвітителя» 

№100/22  
від 16.12.2022 

Виробничо-комерційне 

підприємство «ІВІК-

ЮГ» 

№85/22  
від 07.12.2022 

ТОВ «ЛОКАЛКА» №76/22  
від 06.12.2022 

ПП «АРДО» №97/22  
від 15.12.2022 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Роздільнянська 

багатопрофільна 

лікарня» 

Роздільнянської  міської 

ради» 

№31/22  
від 21.11.2022 

ВП «Одеська дистанція 

сигналізації та зв'язку» 

регіональної філії 

«Одеська залізниця» АТ 

«Українська залізниця» 

№74/22  
від 05.12.2022 

 

Директор ВСП «ФКЗІ ДУІТЗ»    Сергій ПЕТРУСЕНКО 

 


