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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ

Н А К А З

15 вересня 2017 року м.ІУІелітополь № 1 4 1 4 - ПР

Про організацію проведення 
практичноїпідготовки студентів 
денноїформи навчання

Згідно з навчальним планом і графіком навчального процесу на2016-2017 

навчальний рік, та службової зал иски завідувача кафедри комп’ютерних наук, 

НАКАЗУЮ:

.1. Провести науково-дослідну практик студентів першого курсу 

освітнього рівня «Магістр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології» факультету інженерії та комп’ютерних технологій 

в період з 18.092017 по 8.122017 з 14:00 по 1700.

2. Визначити місцем проведення практики навчальні аудиторїї№  1301 

та 1302 кафедри комп’ютерних наук, Таврійського державного 

агротехнологічного університету (м. Мелітополь).

3. Залучити до проходження та проведення практики:

11 МБ 1Т групу

№
з/п

Прізвище, імя та 
по батькові студента

Назва підприємства, 
організації,

установи, місцезнаходження

Прізвище та 
ініціали керівника 

практики

1 ГНЕЗД ДО В Богдан 
Володимирович кафедра комп’ютерних наук Мал кін а В.М.

2

3

ПИЛИПЕНКО 
Владислав Русланович j кафедра комп’ютерних нау к Мал кіна В.М.

Ф1ЛІН Петро 
Олексійович кафедра комп’ютерних н ^ к Мал кіна В.М.

4 ОВЧАРЕНКО Роман 
Г еннадійович кафедра комп’ютерних наук Мал кіна В.М.



4 Покласти відповідальність за дотриманням студентами вимог правил з 

охорони праці і безпеки життєдіяльності на завідувача кафедри комп’ютерних 

наук, доцента СТРОКАНЬО.В.

5 Призначити керівником практики професора кафедри комп’ютерних 

наук МАЛКІНУ В.М. та покласти на неї відповідальність за організацію 

проведення практики, методичне забезпечення та своєчасне прийняття 

заліку, відповідальність за дотримання студентами вимог правил з охорони 

праці і безпеки життєдіяльності.

6 Контроль за виконання даного наказу покласти на заступника декана 

факультету інженерії та комп’ютерних технологій І1ИХТЄЄВУ LB.

Ректор університету,
доктор технічних наук, професор В.М.Кюрчев

Проект вносить 

Зав. кафедрою КН

О.В. Огрокань

З О Р И
З Г І Д Н О  

Зав.  к а н ц е л я р іє ю :

Погоджено:

Проректор з НПР

О .П. Ло мей ко 

Декан факультету ІКТ

О.О. Вершков 

КерівникНВ

Г.Є. Темніков 

Зав. вироб. практикою

Ю.О. Якунічев 

Начальник відділу ОП

О.А. Фандєєв 

Провідний юрисконсульт 

Ю.А.Черкашин


