
 
МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  імені  ІВАНА  ФРАНКА 

Н А К А З  

___  _________2022 р.                                Львів                                           № ___________  

 

У студентських справах денного 

навчання географічного факультету. 

Згідно з навчальним планом  та 

«Положенням про проведення  практик 

здобувачів вищої освіти Львівського 

національного університету імені Івана 

Франка», затвердженого Вченою Радою 

Львівського національного університету 

імені Івана Франка від 28 квітня 2021 р. 

 Про проходження виробничих 

практик  студентами ІІ року денної форми 

навчання географічного факультету за 

освітнім рівнем “Магістр” за 

спеціальностями: “Середня освіта 

(Географія)”, “Готельно-ресторанна 

справа”. 
 

наказую: 
№ 1 

 Скерувати зі збереженням стипендії для студентів ГРОМ-21с спеціальності “Середня 

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

з 1 по 28 вересня 2022 року в місця проведення практик без оплати видатків: 

№ 

з/п 

Прізвище студента Місце проходження практики 

1.  Гліба Маріанна 

Михайлівна 
Навчальна лабораторія «Комплексного атласного і 

тематичного картографування» географічного факультету 

ЛНУ ім. І. Франка 

2.  Данчак Софія Тарасівна Навчальна лабораторія «Комплексного атласного і 

тематичного картографування»  географічного факультету 

ЛНУ ім. І. Франка 

3.  Дибиль Жанна 

Василівна 
Навчальна лабораторія «Комплексного атласного і 

тематичного картографування» географічного факультету 

ЛНУ ім. І. Франка 

4.  
Дячок Михайло 

Васильович 

Навчальна лабораторія «Комплексного атласного і 

тематичного картографування» географічного факультету 

ЛНУ ім. І. Франка 

5.  Загорбенська Анжела 

Станіславівна 
Навчальна лабораторія «Комплексного атласного і 

тематичного картографування»  географічного факультету 

ЛНУ ім. І. Франка 

6.  Остапук Вадим 

Юрійович 
Навчальна лабораторія «Комплексного атласного і 

тематичного картографування» географічного факультету 

ЛНУ ім. І. Франка 

7.  Пилипів Михайло 

Андрійович 

Навчальна лабораторія «Комплексного атласного і 

тематичного картографування» географічного факультету 
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ЛНУ ім. І. Франка 

8.  Пятаков Євгеній 

Костянтинович 
Навчальна лабораторія «Комплексного атласного і 

тематичного картографування» географічного факультету 

ЛНУ ім. І. Франка 

9.  Ткачук Микола 

Миколайович 
Навчальна лабораторія «Комплексного атласного і 

тематичного картографування» географічного факультету 

ЛНУ ім. І. Франка 

№ 2 

 Керівником виробничої  практики студентів ГРОМ-21с спеціальності “Середня освіта 

(Географія)” спеціалізації «Економічна і суспільна географія» призначити в.о завідувача 

кафедри економічної і соціальної географії, доцента Гудзеляк І.І. Керівнику практики 

розробити та видати індивідуальні програми проходження практики для відпрацювання 

завдань в змішаному режимі. 

№ 3 

 Скерувати зі збереженням стипендії для студентів ГРГМ-21с спеціальності “Готельно-

ресторанна справа” на виробничу практику з 01 вересня по 05 жовтня 2022 року та 

переддипломну практику з 06 жовтня по 11 жовтня 2021 року в місця проведення практик 

без оплати видатків: 

№ 

з/п 

Прізвище студента Місце проходження практики 

1.  Лупан Павло Петрувич Лабораторія харчових технологій та ресторанного 

обслуговування географічного факультету 

2.  Магировський Антон 

Тарасович 

Лабораторія харчових технологій та ресторанного 

обслуговування географічного факультету 

3.   Мотузюк Юрій 

Богданович 

Лабораторія харчових технологій та ресторанного 

обслуговування географічного факультету 

4.   Федів Богдан Іванович Лабораторія харчових технологій та ресторанного 

обслуговування географічного факультету 

5.   Чумаченко Ірина 

Ігорівна 

Лабораторія харчових технологій та ресторанного 

обслуговування географічного факультету 

6.   Власюк Наталія  

Сергіївна 

Лабораторія харчових технологій та ресторанного 

обслуговування географічного факультету 

7.   Карпенко Олександр 

Вікторович 

Лабораторія харчових технологій та ресторанного 

обслуговування географічного факультету 

8.   Хомич Юліана 

Василівна 

Лабораторія харчових технологій та ресторанного 

обслуговування географічного факультету 

№4 

 Керівником виробничої та переддипломної практики студентів ГРГЛМ-21с 

спеціальності “Готельно-ресторанна справа” призначити доцента кафедри готельно-

ресторанної справи та харчових технологій Кушнірук Г.В. Керівнику практики розробити та 

видати індивідуальні програми проходження практики для відпрацювання завдань в 

змішаному режимі. 

§ 5 

 Відповідальними за дотримання студентами правил техніки безпеки призначити 

керівника виробничої практики. 

§ 6 

Встановити термін захисту практик до 2 листопада 2022 р. та термін ліквідації 

академічної заборгованості по талону № 2 і № К до 16 листопада 2022 р. 

 

Перший проректор                                         Андрій ГУКАЛЮК 
Погоджено: 

Декан факультету _____________________ 

Завідувач практик _____________________ 


