
МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ   І  НАУКИ   УКРАЇНИ 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
Н   А   К   А   З 

 
 “        ”                   2020 р.                  м. Львів                                    №                            . 

 
   У студентських справах заочного навчання 
географічного факультету.      
      Згідно з навчальним планом та 
“Положенням про проведення практик 
студентів ВУЗів України, затвердженим 
наказом Міністерства освіти і науки України 
№ 93 від 8 квітня 1993 року. 

 

 
н а к а з у ю: 

 
§ 1 

Скерувати студентів заочної форми навчання спеціальності “Географія” групи ГРФ-
21з, для проходження комплексної фізико-економіко-географічної практики: геолого-
геоморфологчного розділу на період з 18.05. по 24.05. 2020 р. у Науково-дослідну 
лабораторію «Інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень» 
(НДЛ-51) географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, ґрунтового розділу на період з 
25.05. по 27.05. 2020 р. у Навчальну лабораторію «Аналізу грунтів і природних вод» 
географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, гідрокліматичного розділу на період з 
28.05. по 31.05. 2020 р. у Навчальну лабораторію «Ландшафтних досліджень» географічного 
факультету ЛНУ імені Івана Франка без оплати видатків.  

ГРФ-21з 
1. Пришляківський Роман Русланович 
2. Гурова Ольга Сергіївна 
3. Костюк Дмитро Олександрович 
4. Леньо Христина Іванівна 
5. Лупій Дарія Василівна 
6. Хамуляк Ярина Любомирівна 
7. Хіміч Василь Васильович 
8. Ярема Микола Миколайович 

§ 2 
Керівником геолого-геоморфологічного розділу навчальної комплексної фізико-

економіко-географічної практики студентів ІІ курсу призначити доц. Гнатюка Р.М. 
Керівнику розділу практики розробити та видати індивідуальні програми проходження 
практики для відпрацювання завдань в дистанційному режимі. 

§ 3 
Керівником ґрунтового розділу навчальної комплексної фізико-економіко-географічної 

практики студентів ІІ курсу призначити проф. Гаськевича В.Г. Керівнику розділу практики 
розробити та видати індивідуальні програми проходження практики для відпрацювання 
завдань в дистанційному режимі. 

§ 4 
Керівником гідрокліматичного розділу навчальної комплексної фізико-економіко-

географічної практики студентів ІІ курсу призначити доц. Матвіїва В.П. Керівнику розділу 
практики розробити та видати індивідуальні програми проходження практики для 
відпрацювання завдань в дистанційному режимі. 

§ 5 



2 
 

Скерувати студентів ІІІ курсу заочної форми навчання спеціальності “Географія” групи 
ГРФ-31з для проходження комплексної фізико-економіко-географічної практики: 
ландшафтного розділу на період з 18.05. по 21.05.2020 року у Навчальну лабораторію 
«Ландшафтних досліджень» географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 
геоботанічного розділу на період з 22.05. по 26.05.2020 року у Навчальну лабораторію 
«Екологічної експертизи» географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, економіко-
географічного розділу на період з 27.05. по 31.05.2020 року у Навчальну лабораторію 
«Комплексного атласного картографування» географічного факультету ЛНУ імені Івана 
Франка без оплати видатків. 

ГРФ-31з 

 
§ 6 

Керівником ландшафтного розділу навчальної комплексної фізико-економіко-
географічної практики студентів ІІІ курсу призначити доц. Яворського Б. І. Керівнику 
розділу практики розробити та видати індивідуальні програми проходження практики для 
відпрацювання завдань в дистанційному режимі. 

§ 7 
Керівником геоботанічного розділу навчальної комплексної фізико-економіко-

географічної практики студентів ІІІ курсу призначити доц. Сенчину Б.В. Керівнику розділу 
практики розробити та видати індивідуальні програми проходження практики для 
відпрацювання завдань в дистанційному режимі. 

§ 8 
Керівником економіко-географічного розділу навчальної комплексної фізико-

економіко-географічної практики студентів ІІІ курсу призначити доц. Гудзеляк І.І. Керівнику 
розділу практики розробити та видати індивідуальні програми проходження практики для 
відпрацювання завдань в дистанційному режимі. 

§ 9 
Заступнику декана географічного факультету доценту Безручку Л.С. ознайомити 

студентів із програмою практики та провести інструктаж з техніки безпеки. 
 

§ 10 
 Відповідальність за інструктаж і додержання правил техніки безпеки покласти на 
загальних керівників розділів практик. 

§ 11 
Встановити термін захисту практик до 8 червня 2020 р. та термін ліквідації 

академічної заборгованості по талону № 2 і № К до 13 червня 2020 р. 
 
 

ПРОРЕКТОР                                                         В. М. Качмар 
 
 

                                                          ПОГОДЖЕНО: 
 

             Декан географічного факультету                                     В. І. Біланюк 

             Завідувач практиками                                                        В. М. Цікало 

 

1.  Добуш Тарас Володимирович 
2.  Кухар  Яна Володимирівна 
3.  Денис Зоряна Богданівна 
4.  Курчицька Наталія Володимирівна 
5.  Балабанова Діана Сергіївна 
6.  Нерепеха Христина Олегівна 


