
Проект 

Ухвали з питання 

«Розгляд і затвердження програм практики» 

1. Альошина А.  І. Програма навчальної організаційної практики (ОС бакалавр, 

спеціальність «Фізична культура і спорт», освітня програма «Фізична культура і 

спорт», 2 курс, 4 семестр – д.ф.н.); 

2. Ковальчук Н. М. Програма навчальної психолого-педагогічної практики (ОС 

бакалавр, спеціальність «Середня освіта», освітня програма «Середня освіта 

(фізична культура)», 2 курс, 4 семестр – д.ф.н.); 

3. Геліч Н. В. Програма виробничої практики (ОС бакалавр, напрям 

«Економічна теорія», 3 курс, 6 семестр – д.ф.н.); 

4. Геліч Н. В. Програма переддипломної практики (ОС магістр, спеціальність 

«Економіка», освітня програма «Економіка довкілля і природних ресурсів», 5 

курс, 11 семестр – д.ф.н.); 

5. Бортнік С. М. Програма виробничої практики (ОС бакалавр, спеціальність 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма «Економіка 

підприємства», 1 курс, 2 семестр – д.ф.н.); 

6. Бортнік С. М. Програма фахової практики (ОС бакалавр, спеціальність 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма «Економіка 

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

7. Стасюк Л. П. Програма виробничої практики (ОС бакалавр, напрям 

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

8. Прокопчук В. Є. Програма психолого-педагогічної практики (ОС бакалавр, 

спеціальність «Середня освіта. Історія», освітня програма «Історія, 

правознавство, суспільствознавство»,  2 курс, 4 семестр – д.ф.н., 2 курс, 4 

семестр – з.ф.н.); 

9. Омельковець Я. А. Програма виробничої практики за спеціалізацією (ОС 

бакалавр, спеціальність «Біологія», «Освіта», освітня програма «Біологія», 3 

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

10. Яцечко-Блаженко Т. В. Програма ознайомлювальної практики (ОС бакалавр, 

спеціальність «Кібербезпека», освітня програма «Інформаційна безпека», 2 курс, 

4 семестр – д.ф.н.); 

11. Коцун Л. О., Кузьмішина І. І., Зінченко О. П., Тепелюк В. С. Програма 

навчальної практики  (ОС бакалавр, спеціальність «Біологія», «Середня освіта 

(біологія)», освітня програма «Біологія», 1 курс, 2 семестр – д.ф.н., 1 курс, 2 

семестр – з.ф.н.); 

12. Іванців О. Я. Програма виробничої практики (ОС магістр, спеціальність 

«Середня освіта (біологія)», освітня програма «Біологія», 5 курс, 10 семестр – 

д.ф.н., 5 курс, 12 семестр – з.ф.н.); 

13. Буднік С. В. програма педагогічної практики (ОС бакалавр, напрям 

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

14. Войтюк В. П., Андреєва В. В. Програма комплексної навчальної практики 

(декоративна дендрологія, луківництво і газони, квітникарство)(ОС бакалавр, 



спеціальність «Садово-паркове господарство», освітня програма «Садово-

паркове господарство», 1 курс, 2 семестр – з.ф.н.); 

15. Войтюк В. П., Андреєва В. В. Програма комплексної навчальної практики 

(декоративна дендрологія, лісознавство, лісова селекція) (ОС бакалавр, 

спеціальність «Лісове господарство», освітня програма «Лісове господарство», 1 

курс, 2 семестр – з.ф.н.); 

16. Павлюк Т. М. Програма консультативної виробничої практики (ОС бакалавр, 

напрям «Психологія», 3 курс, 6 семестр – д.ф.н.); 

17. Гошовська Д. Т. Програма консультативної (виробничої) практики (ОС 

бакалавр, напрям «Психологія», 3 курс, 6 семестр – д.ф.н.). 

 

 

 

 

 


