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Додаток А 
Зразки титульних аркушів до звітів 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Чорноморський державний університет  

імені Петра Могили 

Факультет комп’ютерних наук 

Кафедра інтелектуальних інформаційних систем 

 

 

 

ЗВІТ 

З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 3 

з дисципліни «Нормативно-правове забезпечення інформаційних систем 

і технологій» 
на тему: «Оформлення розпорядчих актів з кадрових питань» 

6.040303 – ПР.ПЗ.03 – 307.21310714 

 

Виконав: студент 3 курсу, групи 307 

напряму підготовки  

6.040303 «Системний аналіз» 
 (шифр і назва напряму підготовки) 

________________________________________О. Ф. Коломійченко_ 

(підпис, ініціали та прізвище) 
      ____________________ 
  (дата) 

 
Перевірив: доц. каф. ІТіПС, канд. техн. наук, 

доц.  
 

________________________І. М. Журавська___ 
(підпис, ініціали та прізвище) 

 ____________________ 
  (дата) 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Чорноморський державний університет  

імені Петра Могили 

Факультет комп’ютерних наук 

Кафедра інтелектуальних інформаційних систем 

 

 

 

ЗВІТ 

З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 2 

з дисципліни «Нормативно-правове забезпечення інформаційних систем 

і технологій» 
на тему: «Сертифікація системи менеджменту якості (СМЯ) підприємства 

ІТ-галузі за ISО 9001» 

6.050101 – ПР.ПЗ.02 – 404.21210419 

 

 

Виконала: студентка 4 курсу, групи 401 
напряму підготовки  

6.050101 «Комп’ютерні науки» 
 (шифр і назва напряму підготовки) 

____________________________________________А. А. Старунова__ 

(підпис, ініціали та прізвище) 
      ____________________ 
  (дата) 

 

Перевірив: доц. каф. ІТіПС, канд. техн. наук, 
доц. 
 

__________________________І. М. Журавська_ 
(підпис, ініціали та прізвище) 

 ____________________ 
  (дата) 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Чорноморський державний університет  

імені Петра Могили 

Факультет комп’ютерних наук 

Кафедра інформаційних технологій і програмних систем 

 

 

 

 

ЗВІТ 

З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 1 

з дисципліни «Нормативно-правове забезпечення інформаційних систем 

і технологій» 

на тему: «Визначення нормативних документів, які забезпечують види 

діяльності в ІТ-галузі» 

7.05010202 – ПР.ПЗ.01 – 505с.21110519 

 

 

 

Виконав: студент 5 курсу, групи 505с 

спеціальності  

7.05010202 «Системне програмування» 
 (шифр і назва напряму підготовки) 

_________________________________________Р. І. Лагутенко___ 

(підпис, ініціали та прізвище) 
      ____________________ 
  (дата) 

 
Перевірив: доц. каф. ІТ і ПС, канд. техн. наук, доц. 
 

________________________І. М. Журавська__ 
(підпис, ініціали та прізвище) 

 ____________________ 
  (дата) 
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