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                                                                                                       ГРАФІК 

                                                        проведення практик студентів на 2019-2020 навчальний рік 

 

Спеціальність Назва практики Курс Семестр, у 

якому 

проводиться 

практика 

Термін 

практики 

(тижнів) 

Циклова 

комісія, яка 

забезпечує 

організацію 

та 

проведення 

практики 

Керівник 

практики 

Навчально-

методичні 

матеріали, 

видання  

(автор, рік) 

012 Дошкільна 

освіта 

Навчальна 

«Введення в 

спеціальність 

ІІ ІІІ 16-20.12.2019 

(1 тиждень) 

 

Циклова комісія 

дисциплін 

професійної та 

практичної 

підготовки 

(спеціальність 

«Дошкільна 

освіта») 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

Програма і 

методичні 

рекомендації до 

проведення 

 навчальної 

практики 

спеціальності 

012 Дошкільна 

освіта 

 (упорядник 

Селепій О.Д.), 

2017 

Навчальна 

«Помічник 

ІІІ V Щосереди 

11.09, 18.09, 

Циклова комісія 

дисциплін 

Заступник 

директора з 

Програма і 

методичні 



вихователя в групах 

раннього і 

дошкільного віку» 

25.09, 02.10, 

09.10,16.10, 

23.10, 30.10, 

06.11, 13.11, 

20.11, 27.11, 

04.12, 11.12, 

18.12.2019 

(3 тижні) 

професійної та 

практичної 

підготовки 

(спеціальність 

«Дошкільна 

освіта») 

навчально-

виробничої 

роботи 

рекомендації до 

проведення 

 навчальної 

практики 

спеціальності 

012 Дошкільна 

освіта 

 (упорядник 

Селепій О.Д.), 

2017 

 Виробнича 

«Пробна» 

3 VI Щочетверга 

06.02,13.02, 

20.02, 27.02, 

05.03, 12.03, 

19.03,26.03, 

02.04,09.04, 

16.04, 23.04, 

30.04, 07.05, 

14.05.2020 

(3 тижні) 

Циклова комісія 

дисциплін 

професійної та 

практичної 

підготовки 

(спеціальність 

«Дошкільна 

освіта») 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

Програма і 

методичні 

рекомендації до 

проведення 

 навчальної 

практики 

спеціальності 

012 Дошкільна 

освіта 

 (упорядник 

Селепій О.Д.), 

2017 

Виробнича «Літня» 3 VI 18.05-05.06.2020 

(3 тижні) 

Циклова комісія 

дисциплін 

професійної та 

практичної 

підготовки 

(спеціальність 

«Дошкільна 

освіта») 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

Програма і 

методичні 

рекомендації до 

проведення 

 навчальної 

практики 

спеціальності 

012 Дошкільна 

освіта 

 (упорядник 

Селепій О.Д.), 

2017 



Виробнича 

«Пробна» 

IV VII 18.11-20.12.2019 

(5 тижнів) 

Циклова комісія 

дисциплін 

професійної та 

практичної 

підготовки 

(спеціальність 

«Дошкільна 

освіта») 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

Програма і 
методичні 

рекомендації до 
проведення 
 навчальної 
практики 

спеціальності 
012 Дошкільна 

освіта 
 (упорядник 
Селепій О.Д.), 
2019 

Виробнича «Зі 

спеціалізації» 

IV VIII 13.04-26.04.2020 

(2 тижні) 

Циклова комісія 

дисциплін 

професійної та 

практичної 

підготовки 

(спеціальність 

«Дошкільна 

освіта») 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

Програма і 
методичні 

рекомендації до 
проведення 
 навчальної 
практики 

спеціальності 
012 Дошкільна 

освіта 
 (упорядник 
Селепій О.Д.), 
2019 

Виробнича 

«Переддипломна» 

IV VIII 27.04-07.06.2020 

(6 тижнів) 

Циклова комісія 

дисциплін 

професійної та 

практичної 

підготовки 

(спеціальність 

«Дошкільна 

освіта») 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

Програма і 
методичні 

рекомендації до 
проведення 
 навчальної 
практики 

спеціальності 
012 Дошкільна 

освіта 
 (упорядник 
Селепій О.Д.), 
2019 



013 Початкова 

освіта 

Навчальна 

«Польова» 

ІІ IV 01-05.06.2020 

(1 тиждень) 

 

Циклова комісія 

дисциплін 

професійної та 

практичної 

підготовки 

(спеціальність 

«Початкова 

освіта») 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

Програма і 
методичні реко-
мендації до про-

ведення  нав-
чальної практики 

спеціальності 
013 Початкова 

освіта 
 (упорядник 
Сав’юк Г.П.) 
2017 

 Навчальна 

«Спостереження за 

навчально-виховною 

роботою вчителя-

класовода у перші 

дні дитини в школі»  

III V 02-07.09.2019 

(1 тиждень) 

 

Циклова комісія 

дисциплін 

професійної та 

практичної 

підготовки 

(спеціальність 

«Початкова 

освіта») 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

Програма і 
методичні реко-
мендації до про-

ведення  нав-
чальної практики 

спеціальності 
013 Початкова 

освіта 
 (упорядник 
Чупровська 
М.Я., Ликтей 
Л.М.), 2019 

Виробнича 

«Позакласна та 

позашкільна виховна 

робота» 

III V 09-28.09.2019 

(3 тижні) 

Циклова комісія 

дисциплін 

професійної та 

практичної 

підготовки 

(спеціальність 

«Початкова 

освіта») 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

Програма і 
методичні 

рекомендації до 
проведення 
 навчальної 
практики 

спеціальності 
013 Початкова 

освіта 
 (упорядник 
Чупровська 
М.Я., Ликтей 
Л.М.), 2019 



Виробнича «Пробні 

уроки і заняття в 

школі» 

IV VII 28.10.-20.12.2019 

(8 тижнів) 

Циклова комісія 

дисциплін 

професійної та 

практичної 

підготовки 

(спеціальність 

«Початкова 

освіта») 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

Програма і 

методичні 

рекомендації до 

проведення 

 навчальної 

практики 

спеціальності 

013 Початкова 

освіта 

 (упорядник 

Чупровська 

М.Я., Ликтей 

Л.М.), 2019 

Виробнича «Зі 

спеціалізації» 

IV VIII 06-17.04.2020 

(2 тижні) 

Циклова комісія 

дисциплін 

професійної та 

практичної 

підготовки 

(спеціальність 

«Початкова 

освіта») 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

Програма і 

методичні 

рекомендації до 

проведення 

 навчальної 

практики 

спеціальності 

013 Початкова 

освіта 

 (упорядники 

Павелко Р.О., 

Процишин Н.А., 

Стамбульська 

Т.І.), 2019 

 

Виробнича 

«Безперервна» 

IV VIII 21.04–29.05.2020 

(6 тижнів) 

Циклова комісія 

дисциплін 

професійної та 

практичної 

підготовки 

(спеціальність 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

Програма і 
методичні 

рекомендації до 
проведення 
 навчальної 
практики 

спеціальності 



«Початкова 

освіта») 

013 Початкова 
освіта 

 (упорядник 
Чупровська 
М.Я., Ликтей 
Л.М.), 2019 

022 Дизайн Навчальна 

«Біонічна» 

II IV 18.05-05.06.2020 

(3 тижні) 

Циклова комісія 

дисциплін 

професійної та 

практичної 

підготовки 

(спеціальність 

«Дизайн») 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

Циклова комісія 
дисциплін 
професійної та 
практичної 
підготовки 
(спеціальність 
«Дизайн»), 2018 

Навчальна 

«Пленерна» 

III VI 18.05-05.06.2020 

(3 тижні) 

Циклова комісія 

дисциплін 

професійної та 

практичної 

підготовки 

(спеціальність 

«Дизайн») 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

Циклова комісія 
дисциплін 
професійної та 
практичної 
підготовки 
(спеціальність 
«Дизайн»),2018 

 Виробнича 

«Технологічна» 

IV VII 02.12-20.12.2019 

(3 тижні) 

Циклова комісія 

дисциплін 

професійної та 

практичної 

підготовки 

(спеціальність 

«Дизайн») 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

Циклова комісія 
дисциплін 
професійної та 
практичної 
підготовки 
(спеціальність 
«Дизайн»), 2019 

Виробнича 

«Переддипломна» 

IV VIII 18.05-05.06.2020 

(3 тижні) 

Циклова комісія 

дисциплін 

професійної та 

практичної 

підготовки 

(спеціальність 

«Дизайн») 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

Циклова комісія 
дисциплін 
професійної та 
практичної 
підготовки 
(спеціальність 
«Дизайн»), 2019 



081 Право Навчальна  2 4   15-26.06.2020  

(2 тижні) 

Циклова комісія 

фундаментально

ї, спеціальної, 

професійної та 

практичної 

підготовки 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

Програма 

навчальної 

практики для 

студентів 

другого курсу 

спеціальності 

081 Право, 2018 

Навчальна  3 6  15-26.06.2020  

(2 тижні) 

Циклова комісія 

фундаментально

ї, спеціальної, 

професійної та 

практичної 

підготовки 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

Програма 

навчальної 

практики для 

студентів 

третього курсу 

спеціальності 

081 Право, 2018 

Виробнича  4 8 12.05-19.06.2020 

(6 тижнів) 

Циклова комісія 

фундаментально

ї, спеціальної, 

професійної та 

практичної 

підготовки 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

Програма 

виробничої 

практики для 

студентів 

четвертого 

курсу 

спеціальності 

081 Право, 2018 

113 

Прикладна 

математика 

Навчальна «З 

програмування» 

III V 25.11-13.12.2019 

(3 тижні) 

Циклова комісія 

дисциплін 

професійної та 

практичної 

підготовки 

(спеціальність 

«Прикладна 

математика») 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

Програма і 

методичні 

рекомендації до 

проведення 

 навчальної 

практики 

спеціальності 

113 Прикладна 

математика 

 (упорядник 

Солонець Д.М.), 

2018 



Навчальна «З 

операційних систем» 

III VI 25.05-05.06.2020 

(2 тижні) 

Циклова комісія 

дисциплін 

професійної та 

практичної 

підготовки 

(спеціальність 

«Прикладна 

математика») 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

Програма і 
методичні 

рекомендації до 
проведення 
 навчальної 
практики 

спеціальності 
113 Прикладна 

математика 
 (упорядник 

Никорак Я.Я.), 
2018 

Виробнича «З 

проектування баз 

даних» 

IV VII 25.11-13.12.2019 

(3 тижні) 

Циклова комісія 

дисциплін 

професійної та 

практичної 

підготовки 

(спеціальність 

«Прикладна 

математика») 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

Програма і 
методичні 

рекомендації до 
проведення 
 навчальної 
практики 

спеціальності 
113 Прикладна 

математика 
 (упорядник 

Василів М.М.), 
2019 

Виробнича 

«Технологічна» 

VIII VIII 13.04-29.05.2020 

(7 тижнів) 

Циклова комісія 

дисциплін 

професійної та 

практичної 

підготовки 

(спеціальність 

«Прикладна 

математика») 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

Програма і 
методичні 

рекомендації до 
проведення 
 навчальної 
практики 

спеціальності 
113 Прикладна 

математика 
 (упорядник 

Василів М.М.), 
2016 



241 Готельно-

ресторанна 

справа 

Навчальна  ІІ IV 1 тиждень 

06-10.04.2020  

(1 тиждень) 

Загальної та 

практичної 

підготовки 

(спеціальність  

«Готельно-

ресторанна 

справа») 

Заступник 

директора  з 

навчально-

виробничої 

роботи 

Чупровська 

 М.Я. 

Програма і 

методичні 

рекомендації до 

проведення 

 навчальної 

практики 

спеціальності 

241 Готельно-

ресторанна 

справа 

 (упорядник 

Л.М. Микитин), 

2016 
Виробнича 

«Технологічна» 

II IV 12-29.05.2020  

(3 тижні) 
Загальної та 

практичної 

підготовки 

(спеціальність  

«Готельно-

ресторанна 

справа») 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

Чупровська М.Я. 

Програма і 

методичні 

рекомендації до 

проведення 

виробничої 

(технологічної) 

практики 

спеціальності 

241 Готельно-

ресторанна 

справа 

 (упорядник 

Л.М. Микитин), 

2016 
Виробнича  II IV 01-26.06. 2020  

(4 тижні) 
Загальної та 

практичної 

підготовки 

(спеціальність  

«Готельно-

ресторанна 

справа») 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

Чупровська М.Я. 

Програма і 

методичні 

рекомендації до 

проведення 

виробничої 

практики 

спеціальності 



241 Готельно-

ресторанна 

справа 

 (упорядник 

Л.М. Микитин), 

2016 

 Виробнича  III VI 04.05.-26.06. 2020  

(8 тижнів) 

 

Загальної та 

практичної 

підготовки 

(спеціальність  

«Готельно-

ресторанна 

справа») 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

Чупровська М.Я. 

Програма і 

методичні 

рекомендації до 

проведення 

виробничої 

практики 

спеціальності 

241 Готельно-

ресторанна 

справа 

(упорядник 

Л.М. Микитин), 

2016 
Виробнича IV VII 02-27.12 2020 

(4 тижні)  
Загальної та 

практичної 

підготовки 

(спеціальність  

«Готельно-

ресторанна 

справа») 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

Чупровська М.Я. 

Програма і 

методичні 

рекомендації до 

проведення 

виробничої 

практики 

спеціальності 

241 Готельно-

ресторанна 

справа 

 (упорядник 

Л.М. Микитин), 

2016 

 

 



242 Туризм Навчальна IІ ІІІ 23-27.12.2019 

(1 тиждень) 

Професійної та 

практичної 

підготовки 

(спеціальність  

«Туризм») 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

Чупровська М.Я. 

Програма і 
методичні 

рекомендації до 
проведення 
виробничої 
практики 

спеціальності 
242 «Туризм» 
(упорядники 
Д.В.Блищук), 

2019 

Виробнича IІ IV 05-26.06.2020 

(3тижні) 

Професійної та 

практичної 

підготовки 

(спеціальність  

«Туризм») 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

Чупровська М.Я. 

Програма і 
методичні 

рекомендації до 
проведення 
виробничої 
практики 

спеціальності 
242 «Туризм» 
(упорядники 
Д.В.Блищук), 

2019 

 Виробнича III V 01-25.12. 2020 

(4 тижні)  

Професійної та 

практичної 

підготовки 

(спеціальність  

«Туризм») 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

Чупровська М.Я. 

Програма і 
методичні 

рекомендації до 
проведення 
виробничої 
практики 

спеціальності 
242 «Туризм» 
(упорядники 
Д.В.Блищук), 

2016 

 

Заступник директора з навчально-виробничої роботи                                                                          М.Я. Чупровська 


