
Проект 

Ухвали з питання 

«Розгляд і затвердження програм практики» 

 

1. Омельковець Я. А. Виробнича практика за фахом (ОС магістр, спеціальність 

«Біологія», «Середня освіта», освітня програма «Біологія», 5 курс, 10 семестр, 

д.ф.н.); 

2. Брушневська І. М. Програма виробничої практики у раннього віку (ОС 

бакалавр, напрям «Дошкільна освіта», 3 курс, 5 семестр); 

3. Зінченко О. П., Козачук Н. О. Програма переддипломної практики (ОС магістр, 

спеціальність «Біологія», «Середня освіта (Біологія)», освітня програма 

«Біологія»), 6 курс 11 семестр д.ф.н., 7 курс, 13 семестр з.ф.н.); 

4. Гошовська Д. Т. Педагогічна практика (виробнича) (ОС бакалавр, напрям 

«Психологія», 4 курс 7 семестр д.ф.н., 3 курс 5 семестр з.ф.н. м/с); 

5. Гошовська Д. Т. Програма асистентської науково-педагогічної практики (ОС 

магістр, спеціальність «Психологія»); 

6. Гошовська Д. Т. Програма пропедевтичної практики (ОС бакалавр, 

спеціальність «Психологія»); 

7. Гошовська Д. Т. Практика в закладах освіти (виробнича) (ОС бакалавр, 

спеціальність «Психологія»); 

8. Рославець Р. М. Науково-дослідницька практика (ОС магістр, спеціальність 

«Початкова освіта»); 

9.  Коцун Л. О. Виробнича практика (ОС бакалавр, спеціальність «Середня освіта 

(Біологія)»); 

10. Коцун Л. О. Виробнича практика (ОС бакалавр, спеціальність «Середня освіта 

(Біологія)»); 

11. Кичилюк О. В., Войтюк В. П. Програма комплексної навчальної практики (ОС 

бакалавр), напрям «Лісове та садово-паркове господарство», 3 курс 6 семестр 

д.ф.н.). 

12. Бенедюк В.В. Психолого-педагогічна практика (ОС бакалавр, спеціальність 

«Середня освіта», освітня програма «Географія. Економіка», 2 курс 3 семестр 

д.ф.н.); 

13. Бенедюк В.В. Асистентська практика: (ОС магістр, спеціальність «Природничі 

науки», освітня програма «Географія», 5 курс 10 семестр д.ф.н.); 

14. Бенедюк В.В. Педагогічна практика у ВНЗ (ОС магістр, спеціальність «Середня 

освіта», освітня програма «Географія. Економіка», 5 курс 10 семестр д.ф.н., 6 курс 

12 семестр з.ф.н.); 

15. Бенедюк В.В. Педагогічна практика (ОС бакалавр, напрям «Географія», 4 курс 

7 семестр д.ф.н., 5 курс 9 семестр з.ф.н.); 



16. Андреєва В. В. Виробнича практика (ОС бакалавр, спеціальність «Садово-

паркове господарство», освітня програма «Садово-паркове господарство», 2 курс 4 

семестр з.ф.н.); 

17. Андреєва В. В. Виробнича практика (ОС магістр, спеціальність «Лісове 

господарство», освітня програма «Лісове господарство», 6 курс 12 семестр з.ф.н.); 

18. Бичук І. О. Педагогічна практика (ОС бакалавр, напрям «Соціальна робота», 4 

курс 7 семестр д.ф.н.); 

19. Петрук В. В. Навчально-ознайомлювальна практика (ОС бакалавр, 

спеціальність «Соціальна робота», освітня програма «Соціальна робота», 2 курс 3 

семестр д.ф.н. і з.ф.н.); 

20. Власюк Д. П. Програма виробничої діагностично-консультаційної практики 

(ОС магістр, спеціальність «Психологія», освітня програма «Клінічна психологія», 

5 курс 9-10 семестр д.ф.н., 6 курс 11-12 семестр з.ф.н.); 

 

 




