
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Львівський  національний  університет  імені  Івана Франка 

 
Н А К А З 

 
м. Львів 

 
__________________ 2020 р.                                                                    №____________ 
 

        У студентських справах 
заочного навчання географічного 
факультету.  

        Згідно з навчальним планом та 
Положенням Про проведення 
практик студентів вищих навчальних 
закладів України затвердженим 
наказом  Міністерства освіти України 
№ 93 від 8.04.1993 року. 

 

 
Н а к а з у ю: 

 
§ 1 

Скерувати студентів груп ГРЕ-31з спеціальності «Екологія» на виробничу практику  з 
18 травня по 31травня 2020 р. без оплати видатків. 

 
ГРЕ-31з 

№ з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

студента 
Місце проходження практики 

1. Клеменцова Анастасія 

Ярославівна 

Навчальна лабораторія геоінформаційного 
моделювання і картографування кафедри 
конструктивної географії і картографії географічного 
факультету ЛНУ імені Івана Франка 

2. Никон Лідія Романівна Навчальна лабораторія геоінформаційного 
моделювання і картографування кафедри 
конструктивної географії і картографії географічного 
факультету ЛНУ імені Івана Франка 

3. Свистович Оксана Ігорівна Навчальна лабораторія геоінформаційного 
моделювання і картографування кафедри 
конструктивної географії і картографії географічного 
факультету ЛНУ імені Івана Франка 

4. Стрілецька Василина 

Василівна 

Навчальна лабораторія геоінформаційного 
моделювання і картографування кафедри 
конструктивної географії і картографії географічного 
факультету ЛНУ імені Івана Франка 

5. Удут Катерина 

Олександрівна 

Навчальна лабораторія геоінформаційного 
моделювання і картографування кафедри 
конструктивної географії і картографії географічного 
факультету ЛНУ імені Івана Франка 

 
§ 2 

Керівником виробничої практики групи ГРЕ-31з спеціальності «Екологія» на 
виробничу практику призначити доцента кафедри конструктивної географії і картографії 
Кричевську Д.А.Керівнику практики розробити та видати індивідуальні програми 
проходження практики для відпрацювання завдань в дистанційному режимі. 



§ 3 
Відповідальність за проведення інструктажу з техніки безпеки на робочому місці, 

виконання правил ТБ під час практики, дотримання студентами робочої дисципліни та 
виконання навчальних програм  на практиці покласти на керівника практики. 

 
§ 4 

Заступнику декана географічного факультету, доценту Безручку Л.С. ознайомити 
студентів із програмою практики та провести інструктаж з техніки безпеки. 

 
§ 5 

Встановити термін захисту практик до 08 червня 2020 р. та термін ліквідації 
академічної заборгованості по талону № 2 і № К до 15 червня 2020 р. 

 
 
 

 
ПРОРЕКТОР                                       В. М. Качмар 

 
 

 

 

                                                          ПОГОДЖЕНО: 
 

             Декан географічного факультету                                     В. І. Біланюк 

             Завідувач практиками                                                        В. М. Цікало 

 

 


