
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 ІV курсу географічного факультету  
денної форми навчання за освітньо-
кваліфікаційним рівнем “Бакалавр” із 
спеціальностей: “Екологія”. 

 

 
н а к а з у ю: 

 
§ 1 

 Скерувати, зі збереженням стипендії, студентів ГРЕ-41с спеціальності “Екологія” 
спеціалізації «Прикладна екологія» на виробничу (Переддипломну) практику з 9 лютого по 
22 березня 2021 року без оплати видатків: 
 

№ з/п Прізвище студента Місце проходження практики 
1.   Блажівський Олег 

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

2.  Веклич Віталій Віталійович Навчальна лабораторія «Геоінформаційного 
моделювання і картографування» географічного 
факультету ЛНУ імені Івана Франка 

3.  Гринкевич Христина 
Юріївна 

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

4.  Гулян Віталій Юрійович Навчальна лабораторія «Геоінформаційного 
моделювання і картографування» географічного 
факультету ЛНУ імені Івана Франка 

5.   Івасів Роман Валерійович Навчальна лабораторія «Геоінформаційного 
моделювання і картографування» географічного 
факультету ЛНУ імені Івана Франка 

6.  Калитин Святослав 
Олегович 

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

7.  Омелюх Мар`яна 
Володимирівна 

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

8.  Прокопчук Назар Юрійович Навчальна лабораторія «Геоінформаційного 
моделювання і картографування» географічного 
факультету ЛНУ імені Івана Франка 

9.  Фаріон Вікторія Олегівна Навчальна лабораторія «Геоінформаційного 
моделювання і картографування» географічного 
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факультету ЛНУ імені Івана Франка 
10.  

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

11.   Гулій Анна-Зоряна Ігорівна Навчальна лабораторія «Геоінформаційного 
моделювання і картографування» географічного 
факультету ЛНУ імені Івана Франка 

12.   Стоцько Олег Андрійович Навчальна лабораторія «Геоінформаційного 
моделювання і картографування» географічного 
факультету ЛНУ імені Івана Франка 

13.  
 Швидка Лілія Сергіївна 

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

 
§ 2 

Керівником виробничої (Переддипломної) практики студентів ГРЕ-41с спеціальності 
“Екологія” спеціалізації «Прикладна екологія» призначити доцента кафедри конструктивної 
географії і картографії Кравціва С.С. Керівнику практики розробити та видати індивідуальні 
програми проходження практики для відпрацювання завдань в дистанційному режимі. 

 
§ 3 

 Відповідальними за дотримання студентами правил техніки безпеки призначити 
керівника виробничої практики. 

§ 4 
Встановити термін захисту практик до 1 червня 2021 р. та термін ліквідації 

академічної заборгованості по талону № 2 і № К до 7 червня 2021 р. 
 
 
 
 

Проректор       Качмар В. М. 
 
 
 
 
 
 

Погоджено: 
 

Декан географічного факультету                                             В. І. Біланюк 

Завідувач практиками                                                                В. М. Цікало 

 


