
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

Н А К А З 
 

«____» ______________2019 р.        м. Львів                                   №___________ 
 

У студентських справах заочного навчання 

факультету електроніки та комп’ютерних 

технологій 

 
Згідно з навчальними планами для 

спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології» спеціалізації 

“Інформаційні технології проектування” та 

Положенням про проведення практик 

студентів Львівського національного 

університету імені Івана Франка від 1 березня 

2013 року 

 

н а к а з у ю : 

 

§ 1 

Скерувати з 15.05.2019 р. до 28.05.2019 р. нижчевказаних студентів 1-го 

курсу факультету електроніки та комп’ютерних технологій, освітнього рівня 

«Магістр», спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» 

спеціалізації “Інформаційні технології проектування” для проходження 

виробничої (переддипломної) практики на кафедру радіофізики та 

комп’ютерних технологій факультету: 

 

Група ФЕІ-61: 

1. Венгрин Петро Іванович 

2. Лабіш Ростислав Володимирович 

3. Лазірко Роман Михайлович 

4. Ляниця Василь Васильович 

5. Степанюк Юрій Андрійович 

 

§2 

Факультетським керівником виробничої (переддипломної) практики 

студентів 1-го курсу освітнього рівня «Магістр» факультету електроніки та 

комп’ютерних технологій призначити доцента кафедри фізичної та біомедичної 

електроніки Пенюха Богдана Романовича. 

 

§3 

Керівником виробничої (переддипломної) практики призначити доцента 

кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій Злобіна Григорія 

Григоровича. 
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§4 

Відповідальність за організацію, проведення та захист виробничої 

(переддипломної) практики студентів 1-го курсу освітнього рівня «Магістр» 

покласти на завідувача кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій, 

професора Болесту Івана Михайловича. 

 

§5 

Відповідальність за проведення інструктажу з техніки безпеки на 

робочому місці, виконання правил техніки безпеки під час практики, 

дотримання студентами робочої дисципліни та виконання навчальних програм  

практики студентів 1-го курсу освітнього рівня «Магістр» факультету 

електроніки та комп’ютерних технологій під час проходження виробничої 

(переддипломної) практики з 15.05.2019 р. по 28.05.2019 р. покласти на 

завідувача кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій, проф. Болесту І. 

М. 

 

§6 

Встановити термін захисту практики 28.05.2019 р. та термін ліквідації 

заборгованості по формі №2 з 29.05.2019 р. до 31.05.2019 р., та по формі №К з 

03.06.2019 р. до 04.06.2019 р. 

 

§7 

Доручити в. о. декана факультету електроніки та комп’ютерних 

технологій, професору Половинку Ігорю Івановичу організувати проведення 

інструктажу з техніки безпеки студентів 1-го курсу освітнього рівня «Магістр» і 

ознайомити їх з програмою виробничої (переддипломної) практики для 

студентів Університету. 

 

 

 

Проректор                                                                           Гарасим Я. І. 
 

Погоджено: 

 

В. о. декана факультету електроніки 

та комп’ютерних технологій____________________ Половинко І. І. 
 

Завідувач практикою ____________________________ Цікало В. М. 
 

     

 


