
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРОРЕКТОРА  

З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА РЕКРУТАЦІЇ 

 

10 червня 2022 р.                                м. Луцьк                                              № 36 

 

Про організацію виробничих        

та навчальних практик у 2022/2023 н. р. 

 

Деканам факультетів (інститутів), заступникам деканів з навчальної роботи, 

завідувачам кафедр: 

 звірити терміни і періоди проведення навчальних та виробничих практик 

студентів денної форми навчання відповідно до чинних навчальних планів 

(Додаток 1);  

 для спеціальностей (ОПП), з яких у 2022 р. змінюються навчальні плани 

(будуть затверджені на вченій раді університету у червні 2022 р.), у Додатку 

1 в графі «Терміни практики» вказати дати, коли передбачається 

проходження практики відповідно до проєкту навчального плану; 

 за потреби перенесення практики на інший термін необхідно до 01.07.2022 р. 

подати на ім’я проректора з навчальної роботи та рекрутації службове 

подання, в якому вказати причину перенесення та нові терміни для 

проведення цієї практики;   

 із переліку установ, запропонованих у Додатку 2, або з переліку установ та 

організацій, з якими укладені довгострокові договори  з  2018 по 2022 рр. 

(Посилання: 

https://ed.vnu.edu.ua/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%

ba%d0%b0) вибрати та вказати у графіку ті, які можуть бути використані 

факультетом (інститутом) як бази для проходження практик у 2022/2023 н. 

р.; 

 за потреби вказати нові бази практик у м. Луцьку та відобразити це у графіку 

(Додаток 1); 

 у випадку, якщо факультети (інститути) обирають базою практики Луцьку 

міську раду, Луцьку районну раду або Луцьку районну державну 

адміністрацію, керівники практики зобов’язані скерувати туди таку кількість 

студентів, яка зазначена в договорі на практику (посилання для 

ознайомлення з договорами, які були укладені в минулому навчальному 

році:  

https://ed.vnu.edu.ua/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0
https://ed.vnu.edu.ua/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0


https://ed.vnu.edu.ua/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%

ba%d0%b0/2021-2022-

%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8

%d0%b9-%d1%80%d1%96%d0%ba  

 

Перевірені графіки практик із зазначеними базами практик подати в 

друкованому варіанті за підписами завідувачів кафедр та декана (директора) 

факультету (інституту) завідувачу виробничої (навчальної) практики 

Мельничук М. А.  (каб. 302., т. 72-01-26) до 01.07.2022 р. 

Графіки практик (Додаток 1) та орієнтовний перелік баз практики (Додаток 

2) розміщено у вкладених файлах.  

Проректор                                                                         Юрій ГРОМИК
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