
Проект 

Ухвали з питання 

«Розгляд і затвердження програм практики» 

1. Войтюк В. П., Шепелюк М. О. Декоративна дендрологія, озеленення населених 

місць: програма навчальної практики (ОС бакалавр, спеціальність «Лісове 

господарство», «Садово-паркове господарство», освітньо-професійна програма 

«Лісове господарство», «Садово-паркове господарство», 2 курс, 4 семестр – 

д.ф.н.); 

2. Жданюк Б. С. Програма виробничої практики (ОС бакалавр, спеціальність 

«Екологія», освітньо-професійна програма «Екологія», 3 курс, 6 семестр – 

д.ф.н.); 

3. Жданюк Б. С. Програма навчальної загальноекологічної практики (ОС 

бакалавр, спеціальність «Екологія», освітньо-професійна програма «Екологія», 

1 курс, 2 семестр – д.ф.н.); 

4. Андреєва В. В., Шепелюк М. О. Програма навчальної практики (ОС бакалавр, 

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

освітньо-професійна програма «Лісове господарство», «Садово-паркове 

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

5. Шепелюк М. О. Програма виробничої практики (ОС бакалавр, напрям 

підготовки «Лісове та садово-паркове господарство», 4 курс, 8 семестр – 

д.ф.н.); 

6. Шепелюк М. О. Програма виробничої практики (ОС магістр, спеціальність 

«Лісове господарство», «Садово-паркове господарство», освітньо-професійна 

програма «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство», 5 курс, 10 

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

7. Шепелюк М. О. Програма виробничої практики (ОС бакалавр, спеціальність 

«Лісове господарство», «Садово-паркове господарство», освітньо-професійна 

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

семестр – з.ф.н.); 

8. Жданюк Б. С. Програма ландшафтно-екологічної навчальної практики (ОС 

бакалавр, спеціальність «Екологія», освітньо-професійна програма «Екологія», 

2 курс, 4 семестр – д.ф.н.); 

9. Жданюк Б. С. Програма виробничої практики (ОС бакалавр, напрям підготовки 

«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

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

10. Дмитренко А. А. Програма виробничої музейної практики (ОС бакалавр, 

напрям підготовки «Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури», 

4 курс, 8 семестр – д.ф.н.); 

11. Дмитренко А. А. Програма виробничої музейної практики (ОС бакалавр, 

напрям підготовки «Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури», 

4 курс, 8 семестр – д.ф.н.); 



12. Ярош Я. Б. Програма практики в органах публічного управління (ОС магістр, 

спеціальність «Публічне управління та адміністрування», освітньо-професійна 

програма «Державна служба», 5 курс, 10 семестр – д.ф.н., з.ф.н.); 

13. Ярош О. Б. Програма політологічної практики (ОС бакалавр, спеціальність 

«Політологія», освітньо-професійна програма «Політологія та державне 

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

14. Дурманенко О. Л. Програма виробничої практики у ЗДО (ОС бакалавр, напрям 

підготовки «Дошкільна освіта», 4 курс, 8 семестр – д.ф.н., з.ф.н.); 

15. Геліч Н. В. Програма фахової практики (ОС бакалавр, напрям підготовки 

«Економічна теорія», 4 курс, 8 семестр – д.ф.н.); 

16. Любчук В. В. Професійно-орієнтована практика: програма практики (ОС 

бакалавр, спеціальність «Соціологія», освітньо-професійна програма 

«Соціальний аналіз. Консалтинг. Управління», 1 курс, 2 семестр – д.ф.н., 

з.ф.н.); 

17. Кадикало Е. М. Програма психолого-педагогічної практики (ОС бакалавр, 

спеціальність «Середня освіта (Хімія)», освітньо-професійна програма «Хімія», 

3 курс, 6 семестр – д.ф.н.); 

18. Дмитренко А. А. Програма музейно-архівної практики (ОС бакалавр, 

спеціальність «Історія та археологія», освітньо-професійна програма «Історія, 

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

19. Опейда Л. М. Програма практики за фахом (ОС магістр, спеціальність 

«Релігієзнавство», «Філософія», освітньо-професійна програма 

«Релігієзнавство, міжконфесійні відносини», «Філософія, суспільна аналітика»,  

5 курс, 10 семестр – д.ф.н., з.ф.н.); 

20. Гошовська Д. Т. Програма корекційної-реабілітаційної практики (ОС бакалавр, 

напрям підготовки «Психологія», 4 курс, 8 семестр – д.ф.н., 5 курс, 10 семестр 

– з.ф.н.); 

21. Сушик Н. С. Професійно-орієнтована в навчально-виховних закладах: програма 

виробничої практики (ОС бакалавр, спеціальність «Соціальна робота», освітньо-

професійна програма «Соціальна робота», 3 курс, 6 семестр – д.ф.н.); 

22. Линник Ю. М. Педагогічна практика (ОС бакалавр, напрям «Філологія 

(прикладна лінгвістика), 4 курс, 8 семестр – д.ф.н., з.ф.н.); 

23. Сергеєва В. Ф. Програма науково-дослідної практики (ОС магістр, 

спеціальність «Дошкільна освіта», освітня програма «Дошкільна освіта», 5 

курс, 10 семестр – д.ф.н., 6 курс, 12 семестр – з.ф.н.); 

24. Сливка Н. Ю., Кадикало Е. М. Педагогічна практика у ВНЗ: програма 

виробничої практики  (ОС магістр, спеціальність «Хімія», освітня програма 

«Технології навчання хімії», 5 курс, 10 семестр – д.ф.н.); 

25. Сливка Н. Ю., Кадикало Е. М. Переддипломна практика: програма виробничої 

практики  (ОС магістр, спеціальність «Хімія», освітня програма «Технології 

навчання хімії», 5 курс, 10 семестр – д.ф.н.); 

26. Волинець І. Г. Програма науково-аналітичної практики (ОС магістр, 

спеціальність «Менеджмент», освітня програма «Управління фінансово-

економічною безпекою», 1 курс, 2 семестр – з.ф.н.). 

 


