
Проект 

Ухвали з питання 

«Розгляд і затвердження програм практики» 

 

1. Ємчик О.Г. Програма педагогічної практики у дошкільних навчальних 

закладах (групи молодшого, середнього та старшого віку): програма 

виробничої практики  (ОР бакалавр, спеціальність «Дошкільна освіта», 

освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта», 3 курс, 6 семестр – д.ф.н); 

2. Дурманенко О.Л. Організаційно-методична практика: програма виробничої 

практики  (ОР бакалавр, спеціальність «Дошкільна освіта», освітньо-

професійна програма «Дошкільна освіта», 2 курс, 4 семестр – з.ф.н); 

3. Ліщук-Торчинська Т.П. Соціологічна практика: програма виробничої 

практики  (ОР бакалавр, спеціальність «Соціологія», освітньо-професійна 

програма «Соціологія», 3 курс, 6 семестр – д.ф.н); 

4. Ліщук-Торчинська Т.П. Методи збору соціологічної інформації: програма 

виробничої практики  (ОР бакалавр, спеціальність «Соціологія», освітньо-

професійна програма «Соціальний аналіз. Консалтинг. Управління», 2 курс, 4 

семестр – д.ф.н); 

5. Кашуб’як І. О. Педагогічна практика: програма виробничої практики  (ОР 

бакалавр, спеціальність «Початкова освіта», освітньо-професійна програма 

«Початкова освіта», 3,4 курс, 6,7 семестр – д.ф.н,  2 курс, 4 семестр – з.ф.н); 

6. Міщенко О. В. Професійно-орієнтована практика: програма навчальної 

практики (ОР бакалавр, спеціальність «Середня освіта», «Географія», «Науки 

про Землю», освітньо-професійна програма «Географія. Економіка», 

«Географія», «Гідрологія», 2 курс, 4 семестр – д.ф.н); 

7. Рожило М. А. Ознайомча практика в газетній редакції/  Ознайомча практика 

на телебаченні/ Ознайомча практика на радіо/ Ознайомча практика в 

інтернет-виданні: програма навчальної практики (ОР бакалавр, спеціальність 

«Журналістика», освітньо-професійна програма «Видавнича справа та 

редагування», 3 курс, 6 семестр – д.ф.н.). 

8. Дмитренко А. А. Музейно-архівна практика: програма виробничої практики 

(ОР бакалавр, спеціальність «Історія та археологія», освітньо-професійна 

програма «Історія, європеїстика, археологія», «Історія, музеєзнаство, 

екскурсознавство», 2 курс, 4 семестр – д.ф.н.). 

9. Дзьобик Є. В. Перекладацька практика: програма виробничої практики (ОР 

бакалавр, спеціальність «Філологія», освітня програма «Мова та література 

(польська). Переклад», 4 курс, 8 семестр – д.ф.н.). 



10. Юрченко О. М. Програма виробничої практики (ОР магістр, спеціальність 

«Хімія», освітньо-професійна програма «Хімія», 1 курс, 2 семестр – д.ф.н.). 

11. Юрченко О. М. Технологічна практика: програма виробничої практики (ОР 

бакалавр, спеціальність «Хімічні технології та інженерія», освітньо-

професійна програма «Хімічні технології та інженерія», 3 курс, 6 семестр – 

д.ф.н.). 

12. Юрченко О. М. Програма виробничої практики (ОР бакалавр, спеціальність 

«Хімічні технології та інженерія», освітня програма «Хімічні технології та 

інженерія», 4 курс, 8 семестр – д.ф.н.). 

13. Шаврова Г. П., Федосов С. А. Практика на виробництві: програма виробничої 

практики (ОР бакалавр, спеціальність «Фізика та астрономія», «Прикладна 

фізика та наноматеріали», освітня програма «Фізика та астрономія», 

«Прикладна фізика та наноматеріали», 4 курс, 7,8 семестр – д.ф.н.). 

14. Головіна Н. А., Федосов С. А. Педагогічна практика: програма виробничої 

практики (ОР бакалавр, спеціальність «Середня освіта (Фізика)», освітня 

програма «Середня освіта. Фізика», 4 курс, 8 семестр – д.ф.н.). 

15. Шигорін П. П. Обчислювальна практика: програма навчальної практики (ОР 

бакалавр, спеціальність «Середня освіта (Фізика)», «Фізика та астрономія», 

«Прикладна фізика та наноматеріали», освітньо-професійна програма 

«Фізика та астрономія», «Прикладна фізика та наноматеріали», «Середня 

освіта. Фізика», 2 курс, 3,4 семестр – д.ф.н.); 

16. Панишко С. Д. Каліщук О. М. Історико-краєзнавча практика: програма 

виробничої практики (ОР бакалавр, спеціальність «Історія та археологія», 

«Середня освіта (Історія)», освітньо-професійна програма «Історія, 

європеїстика, археологія», «Історія, правознавство», 3 курс, 6 семестр – 

д.ф.н., з.ф.н.); 

17. Панишко С. Д. Археологічна практика: програма виробничої практики (ОР 

бакалавр, спеціальність «Історія та археологія», «Середня освіта (Історія)», 

«Музеєзнавство, пам’яткознавство», освітньо-професійна програма «Історія, 

європеїстика, археологія», «Середня освіта. Історія, правознавство», 

«Музейний менеджмент, культурний туризм», 1 курс, 2 семестр – д.ф.н., 

з.ф.н.); 

18. Нестерчук О. Г. Краєзнавча практика: програма навчальної практики (ОР 

бакалавр, спеціальність «Філологія», освітньо-професійна програма 

«Українська мова та література. Світова література», 3 курс, 6 семестр – 

д.ф.н.). 

 

 


