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ВСТУП 

 

Підготовка студентів відповідно до навчального плану базової 

вищої освіти за напрямом 6.050102 „Комп’ютерна інженерія” передбачає 

проходження студентами навчальної практики. Даний вид практики 

проводиться на оснащених відповідним чином базах практики: 

підприємствах, установах, організаціях і т.д. 

Проходження навчальної практики – це самостійна робота студента 

безпосередньо на робочому місці. Під час її проходження студенти 

повинні ознайомитися із обраною спеціальністю та проаналізувати 

комп’ютерні системи та мережі, які є на конкретному підприємстві; 

виявити недоліки, притаманні даному підприємству, які стосуються 

апаратного та програмного забезпечення; здобути практичні навички. 

Студенти повинні вивчити загальний порядок роботи підрозділу 

(установи) та систему управління ним, а також організацією 

комп’ютерних мереж.  

Даний вид практики призначений для ознайомлення із обраною 

спеціальністю і здобуття практичних навиків роботи за основним фахом. 

 


