
Проект 

Ухвали з питання 

«Розгляд і затвердження програм практики» 

1. Аркушин Г. Л., Омельковець Р. С.  Лінгвокраєзнавча практика (ОС бакалавр, спеціальність 
«Філологія», освітня програма «Українська мова та література. Світова література», 3 курс, 
6 семестр – д.ф.н.); 

1. Шепелюк М. О., Андреєва В. В. Програма переддипломної практики (ОС магістр, 

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

«Лісове господарство», «Садово-паркове господарство», 6 курс, 11 семестр – д.ф.н., 7 курс, 

13 семестр – з.ф.н.); 

2. Савчук С. І. Програма виробничої практики за профілем майбутньої професій (ОС бакалавр, 

напрям «Спорт», 4 курс, 7 семестр – д.ф.н.); 

3. Мотузюк О. П. Виробнича практика за спеціалізацією (ОС бакалавр, напрям «Біологія», 4 

курс, 7 семестр - з.ф.н.); 

4. Мотузюк О. П. Виробнича практика за фахом спеціальність (ОС бакалавр, спеціальність 

«Біологія», освітня програма «Лабораторна діагностика», 1 курс, 2 семестр - д.ф.н., з.ф.н.); 

5. Буднік С. В. Програма педагогічної практики (ОС бакалавр, напрям «Початкова освіта», 3,4 

курс, 6,7 семестр - д.ф.н.); 

6. Жигалло К. М. Програма навчальної/переддипломної практики (ОС магістр, спеціальність 

«Математика», «Середня освіта (Математика)», освітня програма «Математика», 5,6 курс, 9-

11 семестр – д.ф.н.); 

7. Падалко Н. Й. Програма навчальної/асистенської практики (ОС магістр, спеціальність 

«Математика», «Середня освіта (Математика)», освітня програма «Математика», 5,6 курс, 9-

11 семестр – д.ф.н.); 

8. Муляр В. П., Федосов С. А. Педагогічна практика у ВНЗ: програма виробничої практики 

(ОС магістр, спеціальність «Середня освіта», освітня програма «Середня освіта (Фізика)», 5 

курс, 10 семестр – д.ф.н.); 

9. Федосов С. А. Переддипломна практика: програма виробничої практики (ОС магістр, 

спеціальність «Середня освіта», «Фізика та астрономія», «Прикладна фізика та 

наноматеріали», освітня програма «Середня освіта (Фізика)», «Фізика та астрономія», 

«Прикладна фізика», 6 курс, 11 семестр – д.ф.н.); 

10. Головіна Н. А., Федосов С. А. Педагогічна практика у СНЗ: програма виробничої практики 

(ОС магістр, спеціальність «Середня освіта», освітня програма «Середня освіта (Фізика)», 6 

курс, 11 семестр – д.ф.н.); 

11. Федосов С. А., Свідзинський А. В. Асистенська практика: програма виробничої практики 

(ОС магістр, спеціальність «Фізика та астрономія», освітня програма «Фізика та 

астрономія», 5,6 курс, 10,11 семестр – д.ф.н.); 

12. Шаварова Г. П., Федосов С. А. Практика на виробництві: програма виробничої практики 

(ОС магістр, спеціальність «Прикладна фізика та наноматеріали», освітня програма 

«Прикладна фізика», 5,6 курс, 10,11 семестр – д.ф.н.); 

13. Ємельянова Ю. П. Переддипломна практика (ОС магістр, спеціальність «Соціологія», 

освітня програма «Соціологія», 5 курс, 11 семестр – д.ф.н., 6 курс, 12 семестр – з.ф.н.); 

14. Пріма Р. М., Зінченко М. О. Асистентська практика: програма виробничої практики (ОС 

магістр, спеціальність «Початкова освіта», освітня програма «Початкова освіта», 6 курс, 11 

семестр – д.ф.н.); 



15. Рябчикова Ф. Д.  Практика з документаційного забезпечення управління: програма 

виробничої практики (ОС бакалавр, напрям «Документознавство та інформаційна 

діяльність», 4 курс, 8 семестр – д.ф.н., з.ф.н.); 

16. Геліч Н. В. Програма переддипломної практики (ОС магістр, спеціальність «Економіка», 

освітня програма «Економіка довкілля і природних ресурсів», 6 курс, 11 семестр - д.ф.н.); 

17. Борисюк О. В. Програма виробничої практики (ОС магістр, спеціальність «Облік і 

оподаткування», освітня програма «Оподаткування», 5 курс, 10 семестр - д.ф.н.); 

18. Борисюк О. В. Програма переддипломної практики (ОС магістр, спеціальність «Облік і 

оподаткування», освітня програма «Оподаткування», 6 курс, 11 семестр - д.ф.н.); 

19. Ковальчук Н. М. Програма виробничої практики за профілем майбутньої професії (ОС 

бакалавр, напрям «Фізичне виховання», 4 курс, 7 семестр – д.ф.н.); 

20. Мітлош А. В., Мудрик А. Б., Павлюк Т. М. Програма виробничої переддипломної науково-

дослідної практики (ОС магістр, спеціальність «Психологія», освітня програма «Клінічна 

психологія», 6 курс, 11 семестр - д.ф.н., 7 курс, 13 семестр - з.ф.н.); 

21. Мітлош А. В. Програма превентивної навчальної практики (ОС магістр, спеціальність 

«Психологія», освітня програма «Клінічна психологія», 6 курс, 11 семестр - д.ф.н., 7 курс, 13 

семестр - з.ф.н.); 

22. Тихомирова Б. Є. Практика зі спеціальності: програма виробничої практики (ОС магістр, 

спеціальність «Системний аналіз», освітня програма «Консолідована інформація», 6 курс, 11 

семестр - д.ф.н.); 

23. Тихомирова Б. Є. Педагогічна (асистентська) практика: програма виробничої практики (ОС 

магістр, спеціальність «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 

освітня програма «Міжнародна інформація та суспільні комунікації», 6 курс, 11 семестр - 

д.ф.н.); 

24. Острей С. В. Програма наскрізної технологічної (навчальної) практики (ОС бакалавр, 

спеціальність «Кібербезпека», освітня програма «Інформаційна безпека», 3 курс, 5 семестр - 

д.ф.н.); 

25. Михалюк Н. Ю. Практика зі спеціальності: програма виробничої практики (ОС магістр, 

спеціальність «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітня 

програма «Міжнародна інформація та суспільні комунікації», 6 курс, 11 семестр - д.ф.н.); 

26. Макарук Л. Л. навчальна перекладацька практика: програма навчальної практики (ОС 

бакалавр, напрям «Філологія (прикладна лінгвістика)», 4 курс, 8 семестр - д.ф.н., з.ф.н.); 

27. Голуб В. О. Програма виробничої практики (ОС бакалавр, спеціальність «Біологія», освітня 

програма «Біологія», 2 курс, 3 семестр - з.ф.н.); 

28. Ліщук-Торчинська Т. П., Сальнікова С. А. Програма виробничої практики зі спеціалізації 

(ОС магістр, спеціальність «Соціологія», освітня програма «Соціологія», 5 курс, 10 семестр 

- д.ф.н., 6 курс, 12 семестр - з.ф.н.); 

29. Потапова А. Г., Голян В. А. Програма переддипломної практики (ОС магістр, спеціальність 

«Географія», «Середня освіта», освітня програма «Економічна та соціальна географія», 

«Географія. Економіка», 6 курс, 11 семестр - д.ф.н., 7 курс, 13 семестр - з.ф.н.). 




