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ПЕРЕДМОВА 

 

Практика студентів є невід’ємною складовою підготовки 

висококваліфікованих кадрів. Вона спрямована на закріплення теоретичних 

знань, отриманих студентами за час навчання, як загальних, так і фахових 

компетентностей за обраною спеціальністю. 

Метою практики є формування та розвиток у студентів професійного 

вміння приймати самостійні рішення в умовах професійної діяльності, 

оволодіння сучасними методами, формами організації праці в галузі обраної 

спеціальності. 

Практична підготовка студентів Херсонського державного університету  

здійснюється шляхом проходження ними практики на відповідних 

підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними договорами або 

у структурних підрозділах університету, що забезпечують виконання програми 

практики. 

Практики в університеті проводяться відповідно до змісту освітньо-

професійної програми підготовки за ступенями вищої освіти «бакалавр», 

«магістр» та до затверджених графіків освітнього процесу. 

Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності, їх тривалість 

визначається та затверджується навчальними планами, а терміни проведення – 

робочими навчальними планами згідно з освітньо-професійними та освітньо-

науковими програмами. 

Основними видами практик в Херсонському державному університеті є: 

навчальна, виробнича, переддипломна. 
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КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИК СТУДЕНТАМИ 

ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
 

                   ВЕРЕСЕНЬ 2020 р. 
 

Навчальна практика («Перші дні дитини в закладах дошкільної 

освіти» та «Перші дні дитини в школі») для студентів ІV курсу, 

ІІ курсу (скорочений термін навчання) СВО «бакалавр» 

спеціальностей: «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», 

«Початкова освіта» (скорочений термін навчання) денна ф. н. 

- залік 

01 – 04 

вересня  

(1 тиждень) 

 

 

08 вересня 

Переддипломна практика для студентів ІІ курсу (1,4 р.н.) 

СВО «магістр» денна ф. н. 

01 – 11 

вересня 

Виробнича практика для студентів ІІ курсу (1,4 р.н.) СВО «магістр» 

денна ф. н.  

14 вересня –  

06 листопада 

(8 тижнів) 

Навчально-польова практика з морфології, систематики нижчих 

рослин та мікології для студентів І курсу СВО «бакалавр» 

спеціальності «Біологія» заочна ф. н. 

26 вересня 

Навчальна практика з морфології рослин, систематики нижчих 

рослин, методики навчання біології та основ здоров’я для студентів 

І курсу СВО «бакалавр» спеціальності «Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини)» заочна ф. н. 

26 вересня 

Навчально-польова практика з фізико-географічних дисциплін для 

студентів І курсу СВО «бакалавр» спеціальностей: «Географія», 

«Середня освіта (Географія)» заочна ф. н. 

26 вересня 

Навчальна практика з зоології безхребетних, методики навчання 

біології та основ здоров’я для студентів І курсу СВО «бакалавр» 

спеціальності «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)»  

денна ф. н. 

28 вересня – 

02 жовтня  

Навчально-польова практика з зоології безхребетних для студентів 

І курсу СВО «бакалавр» спеціальності «Біологія» денна ф. н. 

28 вересня – 

02 жовтня  

Навчально-польова практика з фізико-географічних дисциплін для 

студентів І курсу СВО «бакалавр» спеціальностей: «Середня освіта 

(Географія)», «Географія», «Науки про Землю» денна ф. н. 

28 вересня – 

02 жовтня  

Навчально-польова практика з суспільно-географічних дисциплін 

для студентів ІІ курсу СВО «бакалавр» спеціальностей: «Середня 

освіта (Географія)», «Географія» денна ф. н. 

28 вересня – 

09 жовтня  

Виробнича практика для студентів ІІ курсу (1,9 р.н.) СВО «магістр» 

спеціальностей: «Біологія (Ботаніка)», «Науки про Землю»  

денна ф. н. 

28 вересня – 

23 жовтня  

(4 тижні) 

Навчальна практика з зоології безхребетних, методики навчання 

біології та основ здоров’я для студентів І курсу СВО «бакалавр» 

спеціальності «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» 

заочна ф. н. 

30 вересня 

Навчально-польова практика з зоології безхребетних для студентів 

І курсу СВО «бакалавр» спеціальності «Біологія» заочна ф. н. 

30 вересня 
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ЖОВТЕНЬ 2020 р. 

Навчально-польова практика з систематики вищих рослин для 

студентів ІІ курсу СВО «бакалавр» спеціальностей: «Середня освіта 

(Біологія та здоров’я людини)», «Біологія» заочна ф. н. 

02 – 03 жовтня 

(2 дні) 

Навчально-польова практика з морфології, систематики нижчих 

рослин, мікології рослин для студентів І курсу СВО «бакалавр» 

спеціальності «Біологія» денна ф. н. 

05 – 09 жовтня  

Навчальна практика з морфології, систематики нижчих рослин, 

мікології, методики навчання біології та основ здоров’я для 

студентів І курсу СВО «бакалавр» спеціальності «Середня освіта 

(Біологія та здоров’я людини)» денна ф. н. 

05 – 09 жовтня  

Виробнича практика для студентів ІІ курсу СВО «магістр» (1,4 р.н.)  

заочна ф. н. 

05 – 31 жовтня 

(4 тижні) 

Залік з навчально-польової практики з зоології безхребетних для 

студентів І курсу СВО «бакалавр» спеціальності «Біологія»  

денна ф. н. 

Залік з навчально-польової практики з фізико-географічних 

дисциплін для студентів І курсу СВО «бакалавр» спеціальностей: 

«Середня освіта (Географія)», «Географія», «Науки про Землю» 

денна ф. н. 

 

 

 

05 жовтня 

 

Залік з навчальної практики з зоології безхребетних, методики 

навчання біології та основ здоров’я для студентів І курсу 

СВО «бакалавр» спеціальності «Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини)» денна ф. н. 

Залік з навчально-польової практики з суспільно-географічних 

дисциплін для студентів ІІ курсу СВО «бакалавр» спеціальностей: 

«Середня освіта (Географія)», «Географія» денна ф. н. 

Залік з навчально-польової практики з морфології, систематики 

нижчих рослин, мікології рослин для студентів І курсу 

СВО «бакалавр» спеціальності «Біологія» денна ф. н. 

Залік з навчальної практики з морфології, систематики нижчих 

рослин, мікології, методики навчання біології та основ здоров’я для 

студентів І курсу СВО «бакалавр» спеціальності «Середня освіта 

(Біологія та здоров’я людини)» денна ф. н. 

 

 

 

 

 

 

 

12 жовтня 

 

Переддипломна практика для студентів ІІ курсу СВО «магістр»  

(1,9 р.н.) спеціальностей: «Біологія (Ботаніка)», «Науки про землю»  

денна ф. н. 

26 –  

30 жовтня  

Залік з виробничої практики для студентів ІІ курсу (1,9 р.н.) 

СВО «магістр» спеціальностей: «Біологія (Ботаніка)», «Науки про 

Землю» денна ф. н. 

26 жовтня 

 

ЛИСТОПАД 2020 р. 
 

Залік з виробничої практики для студентів ІІ курсу (1,4 р.н.) 

СВО «магістр» денна ф. н. 

06 листопада 

(залік) 

Залік з виробничої практики для студентів ІІ курсу (1,4 р.н.) 

СВО «магістр» заочна ф. н. 

09 листопада 

(залік) 

Переддипломна практика для студентів ІІ курсу (1,4 р.н.) 

СВО «магістр» денна ф. н. 

09 листопада –  

11 грудня 

(5 тижнів) 
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 ГРУДЕНЬ 2020 р. 

Навчальна практика для студентів ІІ курсу СВО «бакалавр» 

спеціальностей: «Історія та археологія», «Середня освіта (Історія)» 

денна ф. н. 

- залік 

07 – 18 грудня  

(2 тижні) 

 

18 грудня 
 

СІЧЕНЬ 2021 р. 

Виробнича практика для студентів ІІ, ІІІ курсів СВО «бакалавр» 

спеціальності «Медицина» денна ф. н. 

- залік 

18 – 22 січня 

 

22 січня 

Виробнича практика для студентів І курсу СВО «магістр» 

спеціальностей: ФБГЕ «Середня освіта (Географія)», «Екологія», 

«Географія», «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», 

ФФВС «Фізична культура і спорт», СПФ «Соціальна робота», 

ФУІФЖ, ІЮФ, ФКНФМ, ФЕМ, МФ, ПФ, ФКіМ денна ф. н. 

25 січня –  

19 березня 

(8 тижнів) 

Виробнича практика для студентів І курсу СВО «магістр» 

спеціальностей: «Біологія», «Середня освіта (Фізична культура)», 

«Психологія» денна ф. н. 

25 січня –  

12 лютого 

Виробнича практика для студентів І курсу СВО «магістр» 

спеціальності «Культурологія» денна ф. н. 

25 січня –  

16 квітня 

(12 тижнів) 

Переддипломна практика для студентів І курсу СВО «магістр» 

спеціальностей: «Біологія (Ботаніка)», «Науки про Землю» 

денна ф. н. 

25 січня –  

29 січня 

Клінічна практика для студентів ІІ курсу СВО «бакалавр» 

спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» денна ф. н.  

 

- залік 

25 січня –  

29 січня 

 

29 січня 

Виробнича практика для студентів ІІ, ІІІ курсів СВО «бакалавр» 

спеціальності «Медицина» денна ф. н. 

- залік 

25 – 29 січня 

 

29 січня 
 

ЛЮТИЙ 2021 р. 
Виробнича практика для студентів ІІ курсу  

СВО «магістр» (1,9 р.н.) спеціальностей: «Біологія (Ботаніка)», 

«Науки про Землю» денна ф. н. 

01 лютого –  

26 березня  

(8 тижнів) 

Навчальна практика для студентів ІІ курсу спеціальностей: 

Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська), Філологія (Прикладна лінгвістика), Середня 

освіта (Мова і література англійська). Спеціалізація: польська / 

турецька мова, Середня освіта (Мова і література англійська, 

німецька), Середня освіта (Мова і література французька, 

англійська), Середня освіта (Мова і література іспанська, 

англійська), Середня освіта (Мова і література німецька, 

англійська), Середня освіта (Мова і література російська, 

англійська) денна ф. н. 

01 лютого –  

26 лютого  

(4 тижні) 

Навчальна практика для студентів І курсу СВО «бакалавр» 

спеціальностей: «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»  

заочна ф. н. 

у період з  

22 лютого по 

03 березня  

(1 день) 
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            БЕРЕЗЕНЬ 2021 р. 

 
Залік з навчальної практики для студентів ІІ курсу спеціальностей: 

Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська), Філологія (Прикладна лінгвістика), Середня освіта (Мова і 

література англійська). Спеціалізація: польська / турецька мова, 

Середня освіта (Мова і література англійська, німецька), Середня освіта 

(Мова і література французька, англійська), Середня освіта (Мова і 

література іспанська, англійська), Середня освіта (Мова і література 

німецька, англійська), Середня освіта (Мова і література російська, 

англійська) денна ф. н. 

01 березня  

Виробнича практика для студентів ІV курсу, ІІ курсу (скорочений 

термін навчання) СВО «бакалавр» та ІІІ курсу спеціальності «Фармація, 

промислова фармація» СВО «бакалавр» заочна ф. н. 

01 – 27 березня  

(4 тижні) 

Навчально-польова практика з фізико-географічних дисциплін для 

студентів І курсу СВО «бакалавр» спеціальностей: «Географія», 

«Середня освіта (Географія)» заочна ф. н. 

 

01 – 03 березня 

(3 дні) 

Навчальна практика для студентів І курсу СВО «бакалавр» 

спеціальності «Готельно-ресторанна справа» заочна ф. н. 

01 – 03 березня 

(3 дні) 

Навчальна практика з зоології безхребетних, методики навчання 

біології та основ здоров’я для студентів І курсу СВО «бакалавр» 

спеціальності «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)»  

заочна ф. н. 

01 березня 

(1 день) 

Навчально-польова практика з зоології безхребетних для студентів 

І курсу СВО «бакалавр» спеціальності «Біологія» заочна ф. н. 

01 березня 

(1 день) 

Навчально-польова практика з зоології хребетних для студентів ІІ курсу 

СВО «бакалавр» спеціальностей: «Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини)», «Біологія» заочна ф. н. 

02 – 03 березня 

(2 дні) 

Навчальна практика з морфології рослин, систематики нижчих рослин, 

методики навчання біології та основ здоров’я для студентів І курсу 

СВО «бакалавр» спеціальності «Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини)» заочна ф. н. 

02 – 03 березня 

(2 дні) 

Навчально-польова практика з морфології, систематики нижчих рослин 

та мікології для студентів І курсу СВО «бакалавр» спеціальності 

«Біологія» заочна ф. н. 

02 – 03 березня 

(2 дні) 

Навчально-польова загально екологічна практика для студентів ІІ курсу 

СВО «бакалавр» спеціальності «Екологія» заочна ф. н. 

02 березня –  

03 березня 

(2 дні) 

Навчальна загально екологічна практика для студентів І курсу 

СВО «бакалавр» спеціальності «Екологія» заочна ф. н. 

03 березня 

(1 день) 

Навчальна практика для студентів І курсу СВО «бакалавр» 

спеціальності «Хореографія» заочна ф. н. 

- залік 

03 березня 

 

03 березня 

Лабораторна біологічна практика для студентів ІІІ курсу 

СВО «бакалавр» спеціальності «Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини)» заочна ф. н. 

 

13 березня  

(1 день) 
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Залік з виробничої практики для студентів І курсу СВО «магістр» 

спеціальностей: ФБГЕ «Середня освіта (Географія)», «Екологія», 

«Географія», «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», ФФВС 

«Фізична культура і спорт», СПФ «Соціальна робота», ФУІФЖ, ІЮФ, 

ФКНФМ, ФЕМ, МФ, ПФ, ФКіМ денна ф. н. 

 

 

19 березня  

Навчально-польова практика з фізіології та екології рослин для 

студентів ІІІ курсу спеціальності «Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини)» заочна ф. н. 

24 – 25 березня 

(2 дні) 

Переддипломна практика для студентів ІІ курсу СВО «магістр»  

(1,9 р.н.) спеціальностей: «Біологія (Ботаніка)», «Науки про землю» 

денна ф. н. 

29 березня –  

14 травня 

(4 тижні) 

Навчальна практика для студентів ІІ курсу СВО «бакалавр» 

спеціальностей: «Середня освіта (Фізика)», «Середня освіта 

(Математика)» денна ф. н. 

29 березня –  

09 квітня  

(2 тижні) 

Навчальна практика для студентів ІІ курсу СВО «бакалавр» 

спеціальностей: «Середня освіта (Інформатика)», «Середня освіта 

«Хімія» денна ф. н. 

29 березня –  

23 квітня  

(4 тижні) 

Залік з виробничої практики для студентів ІІ курсу  

СВО «магістр» (1,9 р.н.) спеціальностей: «Біологія (Ботаніка)», «Науки 

про Землю» денна ф. н. 

29 березня 

 
КВІТЕНЬ 2021 р. 
 

Виробнича практика для студентів ІV курсу та ІІ курсу (скорочений 

термін навчання) та ІІІ курсу СВО «бакалавр» спеціальності «Фармація, 

промислова фармація» СВО «бакалавр» денна ф. н. 

05 квітня –  

14 травня 

(6 тижнів) 

Залік з виробничої практики для студентів  

ІV курсу, ІІ курсу (скорочений термін навчання) СВО «бакалавр» та 

ІІІ курсу СВО «бакалавр» спеціальності «Фармація, промислова 

фармація» заочна ф. н. 

 

05 квітня 

Залік з навчальної практики для студентів І курсу СВО «бакалавр» 

спеціальності «Готельно-ресторанна справа» заочна ф. н. 

12 квітня 

Залік з навчальної практики для студентів ІІ курсу СВО «бакалавр» 

спеціальностей: «Середня освіта (Фізика)», «Середня освіта 

(Математика)» денна ф. н. 

12 квітня 

Навчальна практика для студентів ІІІ курсу СВО «бакалавр»  

денна ф. н. 

12 – 23 квітня  

(2 тижні) 

Виробнича практика для студентів І курсу СВО «магістр» 

спеціальностей: «Біологія», «Психологія» денна ф. н. 

12 квітня –  

14 травня 

Залік з виробничої практики для студентів І курсу СВО «магістр» 

спеціальності «Культурологія»  

денна ф. н.  

16 квітня  

Навчально-польова практика із систематики вищих рослин для 

студентів ІІ курсу спеціальностей: «Біологія», «Середня освіта (Біологія 

та здоров’я людини)» денна ф. н. 

19 – 23 квітня 

Виробнича практика для студентів І курсу СВО «магістр»  

заочна ф. н. 

19 квітня –  

30 квітня 

(2 тижні) 
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Залік з навчальної практики для студентів ІІІ курсу СВО «бакалавр»  

денна ф. н. 

26 квітня 

Залік з навчальної практики для студентів ІІ курсу СВО «бакалавр» 

спеціальності «Середня освіта (Інформатика)», «Середня освіта (Хімія)» 

денна ф. н. 

26 квітня 

 

ТРАВЕНЬ 2021 р. 

 

Навчальна практика (з ігрових видів спорту) для студентів ІІ курсу 

СВО «бакалавр» спеціальності «Фізична культура і спорт» денна ф. н. 

05 – 07 травня 

«СОТ 

Буревісник» 

Навчальна практика для студентів ІІ курсу СВО «бакалавр» 

спеціальності «Туризм» денна ф. н. 

11 – 14 травня  

(1 тиждень) 

«СОТ 

Буревісник» 

Виробнича практика для студентів ІІІ курсу спеціальності «Готельно-

ресторанна справа» денна ф. н. 

 

- залік 

11 – 21 травня  

(2 тижні) 

 

24 травня 

Залік з виробничої практики для студентів І курсу СВО «магістр» 

спеціальностей: «Психологія», «Біологія» денна ф. н. 

14 травня 

Виробнича практика для студентів І курсу СВО «магістр» спеціальності 

«Середня освіта (Фізична культура)» денна ф. н. 

17 травня –  

18 червня 

Навчальна практика для студентів ІІ курсу СВО «бакалавр» 

спеціальності «Середня освіта (Українська мова і література)»  

денна ф. н. 

17 травня –  

11 червня 

(4 тижні) 

Залік з виробничої практики для студентів ІV курсу та ІІ курсу 

(скорочений термін навчання) та ІІІ курсу СВО «бакалавр» 

спеціальності «Фармація, промислова фармація» СВО «бакалавр» 

денна ф. н. 

17 травня 

Залік з виробничої практики для студентів І курсу СВО «магістр» 

заочна ф. н. 

17 травня 

Навчальна (дозвіллєва) практика для студентів ІІ, ІІІ курсу 

СВО «бакалавр» спеціальностей: «Соціальна робота», «Соціальна 

робота (Соціальна педагогіка)» денна ф. н. 

17 – 21 травня  

(1 тиждень) 

«СОТ 

Буревісник» 

Переддипломна практика для студентів ІV курсу та ІІ курсу 

(скорочений термін навчання) та ІІІ курсу спеціальності «Фармація, 

промислова фармація» СВО «бакалавр» денна ф. н. 

17 травня –  

04 червня 

(3 тижні) 

Навчальна (волонтерська) практика для студентів ІІ, ІІІ курсу 

СВО «бакалавр» спеціальностей: «Соціальна робота», «Соціальна 

робота (Соціальна педагогіка)» денна ф. н. 

24 – 28 травня  

(1 тиждень) 

Навчальна практика (з туризму) для студентів ІІ курсу СВО «бакалавр» 

спеціальності «Середня освіта (Фізична культура)» денна ф. н. 

24 – 28 травня  

(1 тиждень) 

Навчальна практика для студентів ІІ, ІІІ курсу СВО «бакалавр» 

спеціальностей: «Соціологія», «Психологія» денна ф. н. 

24 травня –  

04 червня 

(2 тижні) 
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Навчальна практика для студентів ІІ курсу СВО «бакалавр» 

спеціальностей: «Філологія (Українська мова та література)», 

«Журналістика» денна ф. н. 

24 травня –  

04 червня 

(2 тижні) 

Навчальна практика для студентів І курсу СВО «бакалавр» 

спеціальності «Середня освіта (Трудове навчання та технології)»  

денна ф. н. 

24 травня –  

18 червня 

(4 тижні) 

Навчально-польова практика з фізико-географічних дисциплін для 

студентів І курсу СВО «бакалавр» спеціальностей: «Середня освіта 

(Географія)», «Науки про Землю», «Географія» денна ф. н. 

24 травня –  

18 червня 

 

Навчальна практика (організація дозвілля дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку) для студентів ІІ курсу СВО «бакалавр» 

спеціальностей: «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» денна ф. н. 

 

- залік 

24 – 28 травня  

(1 тиждень) 

«СОТ 

Буревісник» 

- 31 травня 

Навчально-польова практика з геології та геоморфології для студентів 

ІІ курсу СВО «бакалавр» спеціальностей: «Середня освіта (Географія)», 

«Географія» денна ф. н. 

27 травня –  

09 червня 

(2 тижні) 

Навчальна практика для студентів ІІ курсу СВО «бакалавр» 

спеціальності «Середня освіта (Трудове навчання та технології)»  

денна ф. н. 

27 травня –  

24 червня 

(4 тижні) 

Навчально-польова практика із зоології безхребетних для студентів 

І курсу СВО «бакалавр» спеціальності «Біологія» денна ф. н. 

31 травня –  

04 червня  

Навчально-польова практика із зоології безхребетних, методики 

навчання біології та основ здоров’я для студентів І курсу 

СВО «бакалавр» спеціальності «Середня освіта (Біологія)» денна ф. н. 

31 травня –  

04 червня  

 

Навчальна (природнича) практика для студентів I курсу 

СВО «бакалавр» спеціальностей: «Дошкільна освіта», «Початкова 

освіта» денна ф. н. 

31 травня –  

04 червня  

(1 тиждень) 

Навчальна практика (з сучасних видів рухової активності) для студентів 

ІІ курсу СВО «бакалавр» спеціальності «Середня освіта (Фізична 

культура)» денна ф. н. 

31 травня –  

11 червня 

(2 тижні) 

Навчальна практика (з ігрових видів спорту) для студентів ІІ курсу 

СВО «бакалавр» спеціальності «Фізична культура і спорт» денна ф. н. 

31 травня –  

04 червня  

(1 тиждень) 

Залік з навчальної практики для студентів ІІ, ІІІ курсу СВО «бакалавр» 

спеціальностей: «Соціальна робота», «Соціальна робота (Соціальна 

педагогіка)» денна ф. н.  

31 травня 

Навчальна практика для студентів І курсу СВО «бакалавр» 

спеціальності «Готельно-ресторанна справа» денна ф. н. 

31 травня –  

18 червня 

(3 тижні) 
 

ЧЕРВЕНЬ 2021 р. 

Навчально-польова практика з систематики вищих рослин для 

студентів ІІ курсу СВО «бакалавр» спеціальностей: «Біологія», 

«Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» денна ф. н. 

03 – 09 червня  

Навчально-польова практика з фізіології та екології рослин для 

студентів ІІІ курсу СВО «бакалавр» спеціальностей: «Середня освіта 

(Біологія)», «Біологія» денна ф. н. 

- залік 

03 – 16 червня  

(2 тижні) 

 

24 червня 
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Навчальна практика для студентів ІІ курсу СВО «бакалавр» 

спеціальності «Середня освіта (Історія)» денна ф. н. 

- залік 

03 – 24 червня  

(4 тижні) 

24 червня 

Навчальна практика за професійним спрямуванням для студентів 

ІІІ курсу СВО «бакалавр» спеціальності «Науки про Землю»  

денна ф. н. 

- залік 

03 – 24 червня  

(3 тижні) 

 

24 червня 

Навчально-польова практика з туризму та краєзнавчої роботи для 

студентів ІІІ курсу СВО «бакалавр» спеціальностей: «Середня освіта 

(Географія)», «Географія» денна ф. н. 

- залік 

03 – 24 червня  

(3 тижні) 

 

24 червня 

Залік з навчальної (природничої) практики для студентів І курсу 

СВО «бакалавр» спеціальностей: «Дошкільна освіта», «Початкова 

освіта» денна ф. н. 

04 червня 

Залік з навчальної практики (з ігрових видів спорту) для студентів 

ІІ курсу СВО «бакалавр» спеціальності «Фізична культура і спорт»  

денна ф. н. 

04 червня 

Залік з навчальної практики для студентів ІІ, ІІІ курсу СВО «бакалавр» 

спеціальностей: «Соціологія», «Психологія» денна ф. н. 

04 червня 

Залік з навчальної практики для студентів ІІ курсу СВО «бакалавр» 

спеціальностей: «Філологія (Українська мова та література)», 

«Журналістика» денна ф. н. 

04 червня 

Клінічна практика для студентів ІІ курсу СВО «бакалавр» 

спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» денна ф. н. 

- залік 

07 – 25 червня  

(3 тижні) 

25 червня 

Навчальна загально-екологічна практика для студентів І курсу 

СВО «бакалавр» спеціальності «Екологія» денна ф. н. 

- залік 

07 – 18 червня  

(2 тижні) 

22 червня 

Навчальна практика з морфології, систематики нижчих рослин, 

мікології, методики навчання біології та основ здоров’я для студентів 

І курсу СВО «бакалавр» спеціальності «Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини)» денна ф. н. 

- залік 

07 – 18 червня  

(2 тижні) 

 

 

22 червня 

Навчально-польова практика з морфології, систематики нижчих 

рослин, мікології для студентів І курсу СВО «бакалавр» спеціальності 

«Біологія» денна ф. н. 

- залік 

07 – 18 червня  

(2 тижні) 

 

22 червня 

Навчально-польова практика із суспільно-географічних дисциплін для 

студентів ІІ курсу СВО «бакалавр» спеціальностей: «Середня освіта 

(Географія)», «Географія» денна ф. н. 

- залік 

10 – 24 червня  

(2 тижні) 

 

24 червня 

Навчально-польова практика із зоології хребетних для студентів 

ІІ курсу СВО «бакалавр» спеціальностей: «Біологія», «Середня освіта 

(Біологія та здоров’я людини)» денна ф. н. 

- залік 

10 – 16 червня  

(1 тиждень) 

 

24 червня 

Навчальна практика для студентів ІІ курсу СВО «бакалавр». 

Виробнича практика для студентів ІІ курсу СВО «бакалавр» 

спеціальності «Готельно-ресторанна справа» денна ф. н. 

 

10 – 24 червня  

(2 тижні) 
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Навчальна практика для студентів ІІІ курсу СВО «бакалавр» 

спеціальності «Туризм» денна ф. н. 

- залік 

10 – 24 червня  

(2 тижні) 

24 червня 

Навчально-польова загально-екологічна практика для студентів 

ІІ курсу СВО «бакалавр» спеціальності «Екологія» денна ф. н. 

- залік 

10 – 24 червня  

(2 тижні) 

24 червня 

Навчальна практика для студентів ІІІ курсу СВО «бакалавр» 

спеціальностей: «Історія та археологія», «Середня освіта (Історія)» 

- залік 

10 – 24 червня  

(2 тижні) 

24 червня 

Залік з навчальної практики (з туризму) для студентів ІІ курсу 

СВО «бакалавр» спеціальності «Середня освіта (Фізична культура)» 

денна ф. н. 

Залік з навчальної практики (з сучасних видів рухової активності) для 

студентів ІІ курсу СВО «бакалавр» спеціальності «Середня освіта 

(Фізична культура)» денна ф. н. 

11 червня 

Залік з навчальної практики для студентів ІІ курсу СВО «бакалавр» 

спеціальності «Середня освіта (Українська мова і література)»  

денна ф. н. 

11 червня 

Навчальна практика для студентів ІІ курсу СВО «бакалавр» 

спеціальності «Фармація, промислова фармація» денна ф. н. 

- залік 

14 – 25 червня  

(2 тижні) 

25 червня 

Навчальна практика для студентів ІІ курсу СВО «бакалавр» 

спеціальності «Туризм» денна ф. н. 

- залік 

17 – 24 червня  

(1 тиждень) 

24 червня 

Навчально-польова практика з систематики вищих рослин для 

студентів ІІ курсу СВО «бакалавр» спеціальностей: «Біологія», 

«Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» денна ф. н. 

17 – 24 червня  

(1 тиждень) 

Лабораторна біологічна практика для студентів ІІІ курсу 

СВО «бакалавр» спеціальностей: «Біологія», «Середня освіта 

(Біологія)» денна ф. н. 

- залік 

17 – 24 червня  

(1 тиждень) 

 

24 червня 

Залік з виробничої практики для студентів І курсу СВО «магістр» 

спеціальностей: «Середня освіта (Фізична культура)» денна ф. н. 

18 червня 

Переддипломна практика для студентів І курсу СВО «магістр» 

спеціальностей: «Біологія (Ботаніка)», «Науки про Землю» 

денна ф. н. 

22 червня –  

25 червня 

(1 тиждень) 
Виробнича практика для студентів ІІ, ІІІ курсу СВО «бакалавр» 

спеціальності «Медицина» денна ф. н. 

- залік 

22 – 25 червня 

(1 тиждень) 

25 червня 

Залік з навчальної практики для студентів І курсу СВО «бакалавр» 

спеціальності «Середня освіта (трудове навчання та технології)»  

денна ф. н. 

 

 

22 червня 

Залік з навчальної практики для студентів І курсу СВО «бакалавр» 

спеціальності «Готельно-ресторанна справа» денна ф. н. 

Залік з навчально-польової практики із зоології безхребетних для 

студентів І курсу СВО «бакалавр» спеціальності «Біологія» денна ф. н. 

Залік з навчально-польової практики із зоології безхребетних, 

методики навчання біології та основ здоров’я для студентів І курсу 

СВО «бакалавр» спеціальності «Середня освіта (Біологія)» денна ф. н. 

 

 

22 червня 
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Залік з навчально-польової практики з фізико-географічних дисциплін 

для студентів І курсу СВО «бакалавр» спеціальностей: «Середня освіта 

(Географія)», «Науки про Землю», «Географія» денна ф. н. 

22 червня 

Залік з виробничої практики для студентів І курсу СВО «магістр» 

спеціальності Середня освіта (Фізична культура) денна ф. н. 

22 червня 

Залік з навчальної практики для студентів ІІ курсу СВО «бакалавр» та 

виробничої практики для студентів ІІ курсу СВО «бакалавр» 

спеціальності «Готельно-ресторанна справа» денна ф. н. 

24 червня 

Залік з навчальної практики для студентів ІІ курсу СВО «бакалавр» 

спеціальності «Туризм» денна ф. н. 

24 червня 

Залік з навчальної практики для студентів ІІ курсу СВО «бакалавр» 

спеціальності «Середня освіта (Трудове навчання та технології)»  

денна ф. н. 

Залік з навчально-польової практики із систематики вищих рослин для 

студентів ІІ курсу спеціальностей: «Біологія», «Середня освіта 

(Біологія та здоров’я людини)» денна ф. н. 

Залік з навчально-польової практики з геології та геоморфології для 

студентів ІІ курсу СВО «бакалавр» спеціальностей: «Середня освіта 

(Географія)», «Географія» денна ф. н. 

24 червня 
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ПРОТЯГОМ 2020-2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

 

Навчальна практика для студентів ІІ курсу СВО «бакалавр» 

спеціальностей: «Хореографія»,«Музичне мистецтво» 

денна ф. н. 

протягом 4-го 

семестру 

(2 тижні) 

(10 днів) 

Навчальна практика для студентів І курсу СВО «бакалавр» 

спеціальності «Хореографія» денна ф. н. 

Протягом 2-го 

семестру 

(2 тижні) 

(10 днів) 

Навчальна (психолого-педагогічна) практика для студентів ІІ курсу 

СВО «бакалавр» спеціальностей: «Дошкільна освіта», «Початкова 

освіта» денна ф. н. 

Протягом 4-го 

семестру 

(1 тиждень) 

(5 днів) 

Навчальна (психолого-педагогічна) практика для студентів ІІІ курсу 

та І курсу (скорочений термін навчання) СВО «бакалавр» 

спеціальностей: «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» денна ф. н. 

Протягом 6-го 

семестру 

(2 тижні) 

(10 днів) 
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