
МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ   І  НАУКИ   УКРАЇНИ 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
 

Н  а  к  а  з 
 
 

“          ”__________2020 р.                          м. Львів                                        № ____________ 
 
 
 

           У студентських справах денного 
навчання географічного факультету.     
        Згідно з навчальним планом та 
“Положенням проведення практик студентів 
ВУЗів України, затвердженим наказом 
Міністерства освіти і науки України № 93 від 8 
квітня 1993 року. 
          Про проходження виробничих практик  
студентами І року денної форми навчання 
географічного факультету  за освітнім рівнем 
“Магістр” за спеціальностями: “Географія”, 
“Середня освіта (Географія)”, “Науки про 
Землю (Географія)”, “Технології захисту 
навколишнього середовища”, “Туризм”. 

 

 
н а к а з у ю: 

 
№ 1 

 Скерувати зі збереженням стипендії для студентів ГРОМ-51с спеціальності “Середня 
освіта (Географія)” спеціалізації «Економічна і суспільна географія» на виробничу 
(організаційно-краєзнавчу) практику з 22 червня 19 липня 2020 року в місця проведення 
практик без оплати видатків: 
 

№ 
з/п 

Прізвище 
студента 

Місце проходження практики 

1. Головашова Алла 
Олександрівна 

Навчальна лабораторія комплексного атласного 
картографування географічного факультету ЛНУ ім. І. Франка 

2. Грищенко Філіпп 
Олександрович 

Навчальна лабораторія комплексного атласного 
картографування географічного факультету ЛНУ ім. І. Франка 

3. Довгань Софія 
Петрівна 

Навчальна лабораторія комплексного атласного 
картографування географічного факультету ЛНУ ім. І. Франка 

4. Качкан Христина 
Романівна 

Навчальна лабораторія комплексного атласного 
картографування географічного факультету ЛНУ ім. І. Франка 

5. Кельбасович 
Марта Ігорівна 

Навчальна лабораторія комплексного атласного 
картографування географічного факультету ЛНУ ім. І. Франка 

6. Стасів Юрій 
Миколайович 

Навчальна лабораторія комплексного атласного 
картографування географічного факультету ЛНУ ім. І. Франка 

 
№ 2 

 Керівником виробничої (організаційно-краєзнавчої) практики студентів ГРОМ-51с 
спеціальності “Середня освіта (Географія)” спеціалізації «Економічна і суспільна географія» 
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призначити завідувача кафедри економічної і соціальної географії, професора  Шаблія О.І. 
Керівнику практики розробити та видати індивідуальні програми проходження практики для 
відпрацювання завдань в дистанційному режимі. 
 

№ 3 
 Скерувати зі збереженням стипендії для студентів ГРНМ-51с спеціальності “Науки 
про Землю (Географія)” спеціалізації «Геоекологічні інформаційні системи» на виробничу 
практику з 22 червня 19 липня 2020 року в місця проведення практик без оплати видатків: 
 

№ з/п Прізвище студента Місце проходження практики 
1.  Арамян Давид Гаррієвич Навчальна лабораторія «Ландшафтних 

досліджень»географічного факультету ЛНУ 
ім. І. Франка 

1.  
Войтович Христина Андріївна 

Навчальна лабораторія «Ландшафтних 
досліджень»географічного факультету ЛНУ 
ім. І. Франка 

2.  
Воронюк Мар`яна Григорівна 

Навчальна лабораторія «Ландшафтних 
досліджень»географічного факультету ЛНУ 
ім. І. Франка 

3.  Курдина Андрій Степанович Навчальна лабораторія «Ландшафтних 
досліджень»географічного факультету ЛНУ 
ім. І. Франка 

4.  
Марканич Роман Миколайович 

Навчальна лабораторія «Ландшафтних 
досліджень»географічного факультету ЛНУ 
ім. І. Франка 

2.  Мельник Ростислав Олегович Навчальна лабораторія «Ландшафтних 
досліджень»географічного факультету ЛНУ 
ім. І. Франка 

5.  Романюк Лілія Володимирівна Навчальна лабораторія «Ландшафтних 
досліджень»географічного факультету ЛНУ 
ім. І. Франка 

3.  
Чорна Наталія Сергіївна 

Навчальна лабораторія «Ландшафтних 
досліджень»географічного факультету ЛНУ 
ім. І. Франка 

 
№ 4 

 Керівником виробничої практики студентів ГРНМ-51с спеціальності “Науки про 
Землю (Географія)” спеціалізації «Геоекологічні інформаційні системи» призначити в.о. 
завідувача кафедри фізичної географії Круглова І.С. Керівнику практики розробити та 
видати індивідуальні програми проходження практики для відпрацювання завдань в 
дистанційному режимі. 

№ 5 
 Скерувати зі збереженням стипендії для студентів ГРНМ-52с спеціальності “Науки 
про Землю (Географія)” спеціалізації «Прикладна геоморфологія і палеогеографія» на 
виробничу практику з 22 червня 19 липня 2020 року в місця проведення практик без оплати 
видатків: 
 

№ з/п Прізвище студента Місце проходження практики 
1.  

Кулінська Катерина Миколаївна 

Науково-дослідна лабораторія «Інженерно-
географічних, природоохоронних і туристичних 
досліджень» (НДЛ-51) географічного 
факультету 
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2.  

Лукашик Юрій Степанович 

Науково-дослідна лабораторія «Інженерно-
географічних, природоохоронних і туристичних 
досліджень» (НДЛ-51) географічного 
факультету 

3.  Мартинів Остап Володимирович Науково-дослідна лабораторія «Інженерно-
географічних, природоохоронних і туристичних 
досліджень» (НДЛ-51) географічного 
факультету 

4.  

Сапса Іван Степанович 

Науково-дослідна лабораторія «Інженерно-
географічних, природоохоронних і туристичних 
досліджень» (НДЛ-51) географічного 
факультету 

5.  
Севаст`янов Дмитро 
Олександрович 

Науково-дослідна лабораторія «Інженерно-
географічних, природоохоронних і туристичних 
досліджень» (НДЛ-51) географічного 
факультету 

6.  

Скварій Анастасія Юріївна 

Науково-дослідна лабораторія «Інженерно-
географічних, природоохоронних і туристичних 
досліджень» (НДЛ-51) географічного 
факультету 

7.  
Смеречанський Назарій 
Федорович 

Науково-дослідна лабораторія «Інженерно-
географічних, природоохоронних і туристичних 
досліджень» (НДЛ-51) географічного 
факультету 

8.  Стефанишин Тетяна Романівна Науково-дослідна лабораторія «Інженерно-
географічних, природоохоронних і туристичних 
досліджень» (НДЛ-51) географічного 
факультету 

9.  Яхно Денис Володимирович Науково-дослідна лабораторія «Інженерно-
географічних, природоохоронних і туристичних 
досліджень» (НДЛ-51) географічного 
факультету 

 
№ 6 

 Керівником виробничої практики студентів ГРНМ-52с спеціальності “Науки про 
Землю (Географія)” спеціалізації «Прикладна геоморфологія і палеогеографія» призначити 
доцента кафедри геоморфології і палеогеографії Колтун О.В. Керівнику практики розробити 
та видати індивідуальні програми проходження практики для відпрацювання завдань в 
дистанційному режимі. 

№ 7 
 Скерувати зі збереженням стипендії для студентів ГРНМ-53с спеціальності “Науки 
про Землю (Географія)” спеціалізації «Ґрунтознавство і грунтокористування» на виробничу 
практику з 22 червня 19 липня 2020 року в місця проведення практик без оплати видатків: 
 

№ з/п Прізвище студента Місце проходження практики 
1.  Зінчук Оксана 

Володимирівна 
Навчальна лабораторія «Аналізу ґрунтів і природних вод» 
географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка 

2.  Іванашко Крістіна 
Вадимівна 

Навчальна лабораторія «Аналізу ґрунтів і природних вод» 
географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка 

3.  Коваль Марія Іванівна Навчальна лабораторія «Аналізу ґрунтів і природних вод» 
географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка 
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4.  Копильчак Роман 
Володимирович 

Навчальна лабораторія «Аналізу ґрунтів і природних вод» 
географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка 

5.  Кравчук Павло 
Олегович 

Навчальна лабораторія «Аналізу ґрунтів і природних вод» 
географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка 

 
№ 8 

 Керівником виробничої практики студентів ГРНМ-52с спеціальності “Науки про 
Землю (Географія)” спеціалізації «Ґрунтознавство і грунтокористування» призначити 
професор кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Кирильчука А.А. Керівнику практики 
розробити та видати індивідуальні програми проходження практики для відпрацювання 
завдань в дистанційному режимі. 

№ 9 
 Скерувати зі збереженням стипендії для студентів ГРФМ-51с спеціальності 
“Географія“ спеціалізації «Охорона природи і збалансоване природокористування» на 
виробничу  практику з 22 червня 19 липня 2020 року в місця проведення практик без оплати 
видатків: 

№ з/п Прізвище студента Місце проходження практики 
1.  

Борис Назар Ярославович 
Навчальна лабораторія екологічної експертизи 
географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка 

2.  
Дулин Роман Миколайович 

Навчальна лабораторія екологічної експертизи 
географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка 

3.  
Самотос Уляна Назарівна 

Навчальна лабораторія екологічної експертизи 
географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка 

4.  Хитрук Єлизавета 
Володимирівна 

Навчальна лабораторія екологічної експертизи 
географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка 

5.  Козєлєва Анастасія 
Олександрівна 

Навчальна лабораторія екологічної експертизи 
географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка 

6.  Чорна Анна-Катерина 
Андріївна 

Навчальна лабораторія екологічної експертизи 
географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка 

 
№ 10 

 Керівником виробничої практики студентів ГРФМ-51с спеціальності “Географія” 
спеціалізації «Охорона природи і збалансоване природокористування» призначити доцента 
кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи Перхач О.Р. 
Керівнику практики розробити та видати індивідуальні програми проходження практики для 
відпрацювання завдань в дистанційному режимі. 

 
№ 11 

 Скерувати зі збереженням стипендії для студентів ГРФМ-52с спеціальності 
“Географія“ спеціалізації «Просторове планування і геоурбаністика» на виробничу  практику 
з 22 червня 19 липня 2020 року в місця проведення практик без оплати видатків: 
 

№ з/п Прізвище студента Місце проходження практики 
1.  Дика Людмила 

Мар`янівна 
Навчальна лабораторія методики навчання географії та 
економіки в загальноосвітній школі географічного 
факультету ЛНУ імені Івана Франка 

2.  
Дубравський Андрій 
Ігорович 

Навчальна лабораторія методики навчання географії та 
економіки в загальноосвітній школі географічного 
факультету ЛНУ імені Івана Франка 

3.  Кофлик Вікторія 
Миронівна 

Навчальна лабораторія методики навчання географії та 
економіки в загальноосвітній школі географічного 
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факультету ЛНУ імені Івана Франка 
4.  

Крацило Мар`яна 
Ярославівна 

Навчальна лабораторія методики навчання географії та 
економіки в загальноосвітній школі географічного 
факультету ЛНУ імені Івана Франка 

5.  
Николайчук Олена 
Анатоліївна 

Навчальна лабораторія методики навчання географії та 
економіки в загальноосвітній школі географічного 
факультету ЛНУ імені Івана Франка 

6.  
Хомин Олена 
Ярославівна 

Навчальна лабораторія методики навчання географії та 
економіки в загальноосвітній школі географічного 
факультету ЛНУ імені Івана Франка 

7.  
Ляшук Наталія 
Олександрівна 

Навчальна лабораторія методики навчання географії та 
економіки в загальноосвітній школі географічного 
факультету ЛНУ імені Івана Франка 

8.  
Смирнова Златаслава 
Умідівна 

Навчальна лабораторія методики навчання географії та 
економіки в загальноосвітній школі географічного 
факультету ЛНУ імені Івана Франка 

9.  Сніцаренко Марія 
Володимирівна 

Навчальна лабораторія методики навчання географії та 
економіки в загальноосвітній школі географічного 
факультету ЛНУ імені Івана Франка 

 
№ 12 

 Керівником виробничої практики студентів ГРФМ-52с спеціальності “Географія” 
спеціалізації «Просторове планування і геоурбаністика» призначити професора кафедри 
географії України Дністрянського М.С. Керівнику практики розробити та видати 
індивідуальні програми проходження практики для відпрацювання завдань в дистанційному 
режимі. 

№ 13 
 Скерувати зі збереженням стипендії для студентів ГРЕМ-51с спеціальності 
“Технології захисту навколишнього середовища“ на виробничу практику з 22 червня 19 
липня 2020 року в місця проведення практик без оплати видатків: 
 

№ з/п Прізвище студента Місце проходження практики 
1.  

Віщак Надія Валеріївна 
Навчальна лабораторія «Геоінформаційного 
моделювання і картографування» географічного 
факультету ЛНУ імені Івана Франка 

1.  
Гудима Катерина 
Володимирівна 

Навчальна лабораторія «Геоінформаційного 
моделювання і картографування» географічного 
факультету ЛНУ імені Івана Франка 

2.  
Живко Анна Мирославівна 

Навчальна лабораторія «Геоінформаційного 
моделювання і картографування» географічного 
факультету ЛНУ імені Івана Франка 

3.  
Нідзельський Ярослав 
Павлович 

Навчальна лабораторія «Геоінформаційного 
моделювання і картографування» географічного 
факультету ЛНУ імені Івана Франка 

4.  
Проць Володимир 
Андрійович 

Навчальна лабораторія «Геоінформаційного 
моделювання і картографування» географічного 
факультету ЛНУ імені Івана Франка 

5.  Хижняк Юлія Миколаївна Навчальна лабораторія «Геоінформаційного 
моделювання і картографування» географічного 
факультету ЛНУ імені Івана Франка 

6.  
Щерба Віталій Вікторович 

Навчальна лабораторія «Геоінформаційного 
моделювання і картографування» географічного 



 6

факультету ЛНУ імені Івана Франка 
7.  Булах Анфіса Андріївна Навчальна лабораторія «Геоінформаційного 

моделювання і картографування» географічного 
факультету ЛНУ імені Івана Франка 

2.  
Вакуленко Олена 
Володимирівна 

Навчальна лабораторія «Геоінформаційного 
моделювання і картографування» географічного 
факультету ЛНУ імені Івана Франка 

8.  Владичак Андрій Романович Навчальна лабораторія «Геоінформаційного 
моделювання і картографування» географічного 
факультету ЛНУ імені Івана Франка 

9.  
Греб Ярослав Ярославович 

Навчальна лабораторія «Геоінформаційного 
моделювання і картографування» географічного 
факультету ЛНУ імені Івана Франка 

10.  Зубрицька Марія 
Миколаївна 

Навчальна лабораторія «Геоінформаційного 
моделювання і картографування» географічного 
факультету ЛНУ імені Івана Франка 

11.  
Мельник Ольга Русланівна 

Навчальна лабораторія «Геоінформаційного 
моделювання і картографування» географічного 
факультету ЛНУ імені Івана Франка 

 
№ 14 

 Керівником виробничої практики студентів ГРЕМ-51с спеціальності “Технології 
захисту навколишнього середовища“ призначити доцента кафедри конструктивної географії 
і картографії Войтківа П.С. Керівнику практики розробити та видати індивідуальні програми 
проходження практики для відпрацювання завдань в дистанційному режимі. 

 
№ 15 

 Скерувати зі збереженням стипендії для студентів ГРПМ-51с спеціальності 
“Екологія“ спеціалізації «Прикладна екологія» на виробничу практику з 22 червня 19 липня 
2020 року в місця проведення практик без оплати видатків: 
 

№ з/п Прізвище студента Місце проходження практики 
1. 

Антонюк Микола 
Юрійович 

Навчальна лабораторія «Геоінформаційного 
моделювання і картографування» географічного 
факультету ЛНУ імені Івана Франка 

2. 
Доліновський Мар`ян 
Васильович 

Навчальна лабораторія «Геоінформаційного 
моделювання і картографування» географічного 
факультету ЛНУ імені Івана Франка 

3. 
Грищенко Александра 
Володимирівна 

Навчальна лабораторія «Геоінформаційного 
моделювання і картографування» географічного 
факультету ЛНУ імені Івана Франка 

4. 
Кірюхіна Тетяна Олегівна 

Навчальна лабораторія «Геоінформаційного 
моделювання і картографування» географічного 
факультету ЛНУ імені Івана Франка 

5. 
Олива Тетяна Євгенівна 

Навчальна лабораторія «Геоінформаційного 
моделювання і картографування» географічного 
факультету ЛНУ імені Івана Франка 

6. 
Олійничук Олександр 
Сергійович 

Навчальна лабораторія «Геоінформаційного 
моделювання і картографування» географічного 
факультету 

7. Сапошинський Ярослав 
Тарасович 

Навчальна лабораторія «Геоінформаційного 
моделювання і картографування» географічного 
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факультету ЛНУ імені Івана Франка 
 

№ 16 
 Керівником виробничої практики студентів ГРЕМ-51с спеціальності “Екологія“ 
спеціалізації «Прикладна екологія» призначити доцента кафедри конструктивної географії і 
картографії Курганевич Л.П. Керівнику практики розробити та видати індивідуальні 
програми проходження практики для відпрацювання завдань в дистанційному режимі. 

 
№ 17 

Скерувати зі збереженням стипендії студентів груп ГРТМ-51с, ГРТМ-52с 
спеціальності ,,Туризм” на виробничу (зі спеціальності) практику  з 22 червня 19 липня 
2020 року в місця проведення практики без оплати видатків. 
 

ГРТМ-51с 
№ з/п Прізвище студента Місце проходження практики 

1.  Василина Анастасія Остапівна 
Лабораторія «Навчальна туристична 
агенція» географічного факультету ЛНУ 
імені Івана Франка 

2.  Вільчинський Артур Ричардович 
Лабораторія «Навчальна туристична 
агенція» географічного факультету ЛНУ 
імені Івана Франка 

1.  Войтенко Ольга Артурівна 
Лабораторія «Навчальна туристична 
агенція» географічного факультету ЛНУ 
імені Івана Франка 

2.  Галась Назарій Степанович 
Лабораторія «Навчальна туристична 
агенція» географічного факультету ЛНУ 
імені Івана Франка 

3.  Кравчишин Марта Володимирівна 
Лабораторія «Навчальна туристична 
агенція» географічного факультету ЛНУ 
імені Івана Франка 

3.  Кравчук Вікторія Миколаївна 
Лабораторія «Навчальна туристична 
агенція» географічного факультету ЛНУ 
імені Івана Франка 

4.  Купець Віталій Юрійович 
Лабораторія «Навчальна туристична 
агенція» географічного факультету ЛНУ 
імені Івана Франка 

4.  П`янков Владислав Сергійович 
Лабораторія «Навчальна туристична 
агенція» географічного факультету ЛНУ 
імені Івана Франка 

5.  Пулатова Дільноза Акмалівна 
Лабораторія «Навчальна туристична 
агенція» географічного факультету ЛНУ 
імені Івана Франка 

5.  Чернега Юлія Русланівна 
Лабораторія «Навчальна туристична 
агенція» географічного факультету ЛНУ 
імені Івана Франка 

6.  Черній Аліна Олександрівна 
Лабораторія «Навчальна туристична 
агенція» географічного факультету ЛНУ 
імені Івана Франка 

7.  Ющук Ігор Ростиславович 
Лабораторія «Навчальна туристична 
агенція» географічного факультету ЛНУ 
імені Івана Франка 
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ГРТМ-52с 
№ з/п Прізвище студента Місце проходження практики 

1.  
Вареницький Володимир 
Миколайович 

Лабораторія «Навчальна туристична 
агенція» географічного факультету ЛНУ 
імені Івана Франка 

1.  Гузюк Тетяна Олегівна 
Лабораторія «Навчальна туристична 
агенція» географічного факультету ЛНУ 
імені Івана Франка 

2.  Добровольська Каріна Віталіївна 
Лабораторія «Навчальна туристична 
агенція» географічного факультету ЛНУ 
імені Івана Франка 

3.  Кулян Тетяна Андріївна 
Лабораторія «Навчальна туристична 
агенція» географічного факультету ЛНУ 
імені Івана Франка 

4.  Янович Арсеній Віталійович 
Лабораторія «Навчальна туристична 
агенція» географічного факультету ЛНУ 
імені Івана Франка 

5.  Головіна Дар`я Віталіївна 
Лабораторія «Навчальна туристична 
агенція» географічного факультету ЛНУ 
імені Івана Франка 

2.  Дацишин Денис Віталійович 
Лабораторія «Навчальна туристична 
агенція» географічного факультету ЛНУ 
імені Івана Франка 

3.  Малюга Ліна Анатоліївна 
Лабораторія «Навчальна туристична 
агенція» географічного факультету ЛНУ 
імені Івана Франка 

4.  Мисник Станіслав Валерійович 
Лабораторія «Навчальна туристична 
агенція» географічного факультету ЛНУ 
імені Івана Франка 

5.  
Полуйчак Святослав 
Олександрович 

Лабораторія «Навчальна туристична 
агенція» географічного факультету ЛНУ 
імені Івана Франка 

6.  Пугач Світлана Миколаївна 
Лабораторія «Навчальна туристична 
агенція» географічного факультету ЛНУ 
імені Івана Франка 

7.  Товт Олександр Олександрович 
Лабораторія «Навчальна туристична 
агенція» географічного факультету ЛНУ 
імені Івана Франка 

 
№ 18 

Керівниками виробничої (зі спеціальності) практики студентів групи ГРТМ- 52с 
спеціальності ,,Туризм” призначити завідувача кафедри туризму професора Мальську М.П., 
доцента кафедри туризму Паньків Н.М. Керівникам практики розробити та видати 
індивідуальні програми проходження практики для відпрацювання завдань в дистанційному 
режимі. 

№ 19 
Заступнику декана географічного факультету доценту Безручко Л.С. ознайомити 

студентів із програмою практики та провести інструктаж з техніки безпеки. 
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§ 20 
Відповідальність за проведення інструктажу з техніки безпеки на робочому місці, 

виконання правил техніки безпеки під час практики, дотримання студентами робочої 
дисципліни та виконання навчальних програм  на практиці покласти на керівників практик. 

 
§ 21 

Встановити термін захисту практик до 15 вересня 2020 р. та термін ліквідації 
академічної заборгованості по талону № 2 і № К до 25 вересня 2020 р. 
 
 
 
 
 

Проректор        Качмар В. М. 
 
 
 
 
 
 

Погоджено: 
 

Декан географічного факультету                                             В. І. Біланюк 

Завідувач практиками                                                                В. М. Цікало 

 


