КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
НАКАЗ
№ _____________

від ______________2020 року

Про проходження асистентської
практики студентами 1-го року навчання ОР «Магістр»
кафедри інформаційних систем та технологій
факультету інформаційних технологій
(денна форма навчання)
1. У відповідності із навчальним планом на 2020-2021 н.р. направити студентів
1-го року навчання ОР «Магістр» спеціальності 126 – «Інформаційні системи та
технології», освітньо-наукова програма «Програмні технології інтернет речей»
денної форми навчання факультету інформаційних технологій для проходження
асистентської практики на термін з 25 січня 2021 року до 06 червня 2021 року.
1.
2.
3.
4.

Бачинська Валерія Миколаївна
Ковшарьов Олександр Cергійович
Ревунець Анастасія Романівна
Твардовський Валентин Геннадійович
Керівник практики – доцент Кравченко Ольга Віталіївна

5.
6.
7.
8.
9.

Градобоєв Данило Андрійович
Демченко Андрій Володимирович
Матвійченко Валерій Анатолійович
Павлов Богдан Володимирович
Рогачов Максим Дмитрович
Керівник практики – доцент Палій Сергій Володимирович

10. Кірєєв Яків Сергійович
11. Млік Інеса Алаеддинівна
12. Щетінін Олексій Романович
Керівник практики – асистент Гладка Мирослава Вікторівна
2. Відповідальність за навчально-методичне забезпечення та проведення
асистентської практики покласти на кафедру інформаційних систем та
технологій (д.т.н., доцента Колеснікова О.Є.)
3. Загальне керівництво асистентською практикою покласти на керівників
практики: доцента Кравченко О.В., доцента Палія С.В., асистента Гладку М.В.

4. Керівникам практики, відповідальним за навчально-методичне забезпечення
та проведення практики, керівнику практики по факультету передбачити і
забезпечити, у випадку продовження дії карантинних обмежень, можливість
виконання здобувачами освіти програми практики (частково або повністю) у
дистанційному режимі (з використанням засобів синхронної та асинхронної
комунікації).
5. Ознайомити зазначених студентів з порядком проходження асистентської
практики відповідно до Положення про проведення практики студентів
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затвердженого
Розпорядженням ректора за №16 від 23.03.2007 року, а також з програмою
асистентської практики студентів ОР «Магістр» кафедри інформаційних систем
та технологій факультету інформаційних технологій (протокол № 6/19 від
04.10.2019 року), а також з вимогами чинних норм про дотримання правил
техніки безпеки при проходженні зазначеної практики, під час проведення
інструктажу.
6. Захист студентами асистентської практики провести 10.06.2021 року о 10:00
аудиторія 105 (онлайн, у випадку складної епідеміологічної ситуації).
7. Звіти керівників практики обговорити на засіданні кафедри до 18.06.2021
року.
8. Звіт про проходження асистентської практики подати до Науковометодичного центру організації навчального процесу до 26.06.2021 року.

Проректор з науково-педагогічної роботи

В.А. Бугров

Погоджено:
Директор
Науково-методичного
центру організації навчального процесу

А.П. Гожик

Проект наказу вносить:
Декан факультету
інформаційних технологій

В.Є. Снитюк

Виконавець:
Асистент кафедри
інформаційних систем та технологій
тел.: 45-52

Погоджено НМЦ ОНП _______________________

Розіслати:
Канцелярія - 1
НМЦ ОНП - 1
Факультет інформаційних технологій - 2

М.В. Гладка

