
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 ІІ року денної форми навчання 

географічного факультету  за освітнім рівнем 

“Магістр” за спеціальністю: “Середня освіта 

(Географія)”. 

 

 

н а к а з у ю: 

 

№ 1 

 Скерувати зі збереженням стипендії для студентів ГРОМ-61с спеціальності “Середня 

освіта (Географія)” спеціалізації «Економічна і суспільна географія» на виробничу зі 

спеціальності (переддипломну) практику з 1 по 28 вересня 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 зі спеціальності (переддипломної) практики студентів ГРОМ-

61с спеціальності “Середня освіта (Географія)” спеціалізації «Економічна і суспільна 

географія» призначити професора кафедри економічної і соціальної географії  Ровенчака І.І. 



 2 

Керівнику практики розробити та видати індивідуальні програми проходження практики для 

відпрацювання завдань в дистанційному режимі. 

 

§ 3 

Відповідальними за дотримання студентами правил техніки безпеки призначити керівників 

виробничої практики. 

 

§ 4 

Встановити термін захисту практик до 5 жовтня 2020 р. та термін ліквідації 

академічної заборгованості по талону № 2 і № К до 12 жовтня 2020 р. 

 

 

 

 

 

Проректор        Качмар В. М. 

 

 

 

 

 

 
Погоджено: 

 

Декан географічного факультету                                             В. І. Біланюк 

Завідувач практиками                                                                В. М. Цікало 

 


	Проректор        Качмар В. М.

