
Графік проведення практик для студентів IV курсу денної форми навчання на 2020-2021 н.р. 

№ 

п/п 

Спеціальність  Назва практики Кількість 

тижнів 

Термін 

проходження 

Педагогічний факультет 

     1. Дошкільна освіта Психологія  Виробнича практика (педагогічна в закладах дошкільної освіти, психологічна) 6 09.11 – 20.12 

Англійська мова в закладах 

дошкільної освіти 

 Виробнича практика (педагогічна в закладах дошкільної освіти, педагогічна з англійської мови в 

закладах дошкільної освіти) 

     2. Початкова освіта Практична психологія Виробнича практика (педагогічна з методик початкового навчання, психологічна) 6 09.11 – 20.12 

Англійська мова в закладах 

дошкільної освіти 

Виробнича практика (педагогічна з методик початкового навчання, педагогічна з англійської мови 

в початковій школі) 

     3. Спеціальна освіта 

(логопедія) 

 Виробнича практика (логопедично-корекційна) 6 09.11 – 20.12 

4. Фізична культура і 

спорт. Тренерсько–

викладацька діяльність 

 Виробнича практика (педагогічна) 6 09.11 – 20.12 

   5. Середня освіта Музичне мистецтво Виробнича практика (педагогічна з музичного мистецтва та педагогічна-музична) 6 09.11 – 20.12 

Фізична культура Виробнича практика (педагогічна з фізичної культури) 6 09.11 – 20.12 

Образотворче мистецтво Виробнича практика (педагогічна з образотворчого мистецтва та дизайнерсьа) 6 09.11 – 20.12 

Факультет іноземних мов 

     1.  Філологія Англійська і німецька мови та 

літератури (переклад влючно) 

Виробнича практика (педагогічна, перекладацька) 6 09.11-20.12 

Німецька і англійська мови та 

літератури (переклад влючно) 
Виробнича практика (педагогічна, перекладацька)   

     2. Середня освіта Мова і література (англійська)  6 09.11 – 20.12 

Мова і література (німецька) Виробнича практика (педагогічна з німецької, англійської мови та світової літератури) 6 09.11 – 20.12 

Мова і література (російська) Виробнича практика (педагогічна з англійської мови та російської мови) 6 09.11 – 20.12 

Факультет української філології та соціальних наук 

1. Середня освіта Українська мова та література. 

Практична психологія 

Виробнича практика (педагогічна з української мови і літератури, психологічна) 6 09.11 – 20.12 

Українська мова та література. 

Мова і література (англійська) 
Виробнича практика (педагогічна з української мови і літератури та англійської мови) 6 09.11 – 20.12 

Історія. Основи правознавства та 
економіки 

Виробнича практика (педагогічна з історії, основ правознавства та економіки) 6 09.11 – 20.12 

2. Історія та археологія. 

студії 

Європейські студії Виробнича практика (дослідницька, педагогічна) 6 09.11 – 20.12 

3. Психологія  Виробнича практика (психокорекційна) 6 09.11-20.12 

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності 

1. Середня освіта Інформатика. Мова і література 

(англійська) 

Виробнича практика (педагогічна з інформатики та англійської мови) 

 

6 

 

09.11-20.12 

 



Інформатика. Основи 

правознавства та економіки 

Виробнича практика (педагогічна з інформатики, основ правознавства та економіки)  6 09.11-20.12 

Трудове навчання та технології. 

Інформатика 
Виробнича практика (педагогічна з трудового навчання та технологій та інформатики) 6 09.11-20.12 

Трудове навчання та технології. 

Мова і література (англійська) 
Виробнича практика (педагогічна з трудового навчання та технологій та англійської мови) 6 09.11-20.12 

2. Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

 Виробнича практика (комплексна з фаху) 6 09.11-20.12 

3. Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

 Виробнича практика (комплексна з фаху) 6 09.11-20.12 

4.  Туризм  Виробнича практика (комплексна з фаху) 6 09.11-20.12 

 

 


