
 
МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  імені  ІВАНА  

ФРАНКА 

 

Н А К А З 

 

_____  _________20 ______ р.              Львів                              № ___________  

 

У студентських справах 

історичного факультету заочної 

форми здобуття освіти 

 

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. 

наказую: 

§ 1 

cкерувати на проходження педагогічної практики в дистанційному режимі 

поіменованих нижче студентів ІУ курсу освітнього ступеня «бакалавр», спеціальності 

«Середня освіта (Історія)» історичного факультету заочної форми здобуття освіти з 11 

жовтня 2021 року по 24 листопада 2021 року: 

 

Львівська українська гуманітарна гімназія ім.Олени Степанівни з поглибленим 

вивченням українознавства та англійської мови 

 

1. Присташ Ю.І. 

1. Скаврон В.Б. 

 

 

Керівник-методист – доц. Турмис Н.В. 

Від кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи – проф.Біляковська О.О. 

 

§ 2 

cкерувати на проходження педагогічної практики в дистанційному режимі за 

місцем проживання поіменованих нижче студентів ІУ курсу освітнього ступеня 

«бакалавр», спеціальності «Середня освіта (Історія)» історичного факультету заочної 

форми навчання з 11 жовтня 2021 року по 24 листопада 2021 року: 

 



1. Костак Д.В.   - НВК “Боржавська ЗОШ І-ІІІ ст.- дошкільний  

     навчальний заклад” 

2. Томилка Г.М.  - Чулаківська ЗОШ Херсонської обл. 

3. Борова Т.І.   - Шклівська ЗЗСО І-ІІІ ст. Львівської обл. 

4. Іванова М.А.   - Комунальний заклад “Гімназія №27 Кам’янської 

     міської ради Дніпропетровської обл. 

5. Кущак С.І.   - Хлопчицька СЗШ І-ІІІ ст. Львівської обл. 

6. Середа Н.В.   - Прилбицька ЗОШ І-ІІІ ст.імені Митрополита  

     Андрея Шептицького 

7. Федас У.О.   - Малогорожанківська ЗОШ І-ІІ ст. Львівської обл. 

8. Саган Ю.В.   - Городоцька ЗОШ №3 ім. Героя України Івана  

     Бльока 

 

Керівник-методист – доц. Турмис Н.В. 

Від кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи – проф.Караманов О.В. 

 

§ 3 

Факультетським керівником педагогічної практики призначити доцента кафедри 

нової та новітньої історії зарубіжних країн Турмис Н.В. 
 

§ 4 

Доцентові кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Турмис Н.В. 

 ознайомити студентів з програмою практики. 
       

§ 5 

 

 Визначити термін захисту практики – 8.12.2021 р. (талон №2 – 2.02.2022 р., талон 

«К» - 10.02.2022 р.). 

 

 

 

 

 

Перший проректор      Андрій ГУКАЛЮК 

 

ПОГОДЖЕНО: 

       Декан      

       факультету__________________ 

                          Завідувач практик_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


