
 

Графік 

проходження практик студентами факультету філології та журналістики  

у 2019/2020 навчальному році 
 

Українське відділення 

Денна форма навчання 

 
Група, 

курс 
Семестр Термін проходження Назва практики Тривалість Місце проходження 

І семестр 

У(р)-41, 

У(а)-42, 

У(а)-43 

7 21.10–29.11.2019 

виробнича 

педагогічна 

практика  

6 тижнів 

За місцем проживання та 

майбутнього 

працевлаштування студентів 

УФ(р)-

41 
7 21.10–29.11.2019 

виробнича практика 

зі спеціальності 
6 тижнів 

За місцем проживання та 

майбутнього 

працевлаштування 

студентів 

Ж-41 7 21.10–29.11.2019 
виробнича практика 

зі спеціальності 
6 тижнів 

ЗМІ м. Полтави та 

Полтавської області (за 

місцем проживання 

студентів) 

УМ(р/а)-61 3 07.10–01.11.2019 

виробнича 

педагогічна практика 

у вищій школі 

4 тижні 
ПНПУ 

імені В.Г. Короленка 

УФМ(р)-61 3 07.10–01.11.2019 
виробнича практика 

зі спеціальності 
4 тижні 

За місцем проживання та 

майбутнього 

працевлаштування 

студентів 

Ж-61 3 07.10–01.11.2019 
виробнича практика 

зі спеціальності 
4 тижні 

ЗМІ м. Полтави та 

Полтавської області (за 

місцем проживання 

студентів) 

ІІ семестр 

Ж-21 4 01.06–26.06.2020 
виробнича практика 

зі спеціальності 
4 тижні ЗМІ м. Полтави 

УМ(р/а)-51 2 03.02–28.02.2020 

виробнича 

педагогічна практика 

у старшій школі 

4 тижні 

За місцем проживання та 

майбутнього 

працевлаштування студентів 

УФМ(р)-51 2 03.02–28.02.2020 
виробнича практика 

зі спеціальності 
4 тижні 

За місцем проживання та 

майбутнього 

працевлаштування студентів 

Ж-51 2 03.02–28.02.2020 

виробнича 

медіаосвітня 

практика 

4 тижні 

ЗМІ м. Полтави та 

Полтавської області (за 

місцем проживання 

студентів) 

 

 

Заступник декана з педагогічної практики                                        доц. Черчата Л. М. 

 

Заступник декана з навчальної роботи                                              ст. викл. Кришталь Н. А. 



 

Графік  

проходження практик студентами факультету філології та журналістики 

у 2019/2020 навчальному році 
 

Іноземне відділення 

Денна форма навчання 

 
 

Група, 

курс 
Семестр 

Термін 

проходження 
Назва практики Тривалість Місце проходження 

І семестр 

Ін(ск)-26 3 21.10–29.11.2019 
Виробнича 

педагогічна практика 
6 тижнів 

За місцем проживання та 

майбутнього 

працевлаштування студентів 

Ін(а/с)-46, 

Ін(а/н)-47, 

Ін(а/н)-48, 

Ін(н/а)-49 

7 21.10–29.11.2019 
Виробнича 

педагогічна практика  
6 тижнів 

За місцем проживання та 

майбутнього 

працевлаштування студентів 

ГФ-47 7 21.10–29.11.2019 
виробнича практика 

зі спеціальності 
6 тижнів 

Музеї Полтави та 

Полтавської області 

ІнМ(а/н)-67, 

ІнМ(а/н)-68, 

ІнМ(н/а)-69 

3 07.10–01.11.2019 

виробнича 

педагогічна практика 

у вищій школі 

4 тижні 
ПНПУ 

імені В.Г. Короленка 

ГФ–66 3 07.10–01.11.2019 
виробнича практика 

зі спеціальності  
4 тижні 

За місцем проживання та 

майбутнього 

працевлаштування студентів 

ІІ семестр 

ГФ-27 4 01.06–26.06.2020 
виробнича практика 

зі спеціальності 
4 тижні 

Музей історії Полтавської 

битви – 11 студентів 

Полтавський літературно-

меморіальний музей Івана 

Котляревського – 

11 студентів 

ІнМ(а/н)-57 

ІнМ(а/н)-58 

ІнМ(н/а)-59 

2 03.02–28.02.2020 

виробнича 

педагогічна практика 

у старшій школі 

4 тижні 

За місцем проживання та 

майбутнього 

працевлаштування студентів 

ГФ-56 2 03.02–28.02.2020 
виробнича практика 

зі спеціальності 
4 тижні 

За місцем проживання та 

майбутнього 

працевлаштування студентів 

 

Заступник декана з педагогічної практики                                                 доц. Черчата Л. М. 

 

Заступник декана з навчальної роботи                                                    доц. Тимінська І. М. 



 
Графік 

проходження практик студентами факультету філології та журналістики 

у 2019/2020 навчальному році 

Заочна форма навчання 
Група, курс Семестр Термін проходження Назва практики Тривалість Місце проходження 

У(ск)-21 3 21.10–29.11.2019 виробнича педагогічна 
6 тижнів 

9 кредитів 

За місцем проживання та 
майбутнього працевлаштування 

студентів 

У-41 7 21.10–29.11.2019 виробнича педагогічна 
6 тижнів 

9 кредитів 

За місцем проживання та 
майбутнього працевлаштування 

студентів 

А(ск)-21 3 21.10–29.11.2019 виробнича педагогічна  
6 тижнів 

9 кредитів 

За місцем проживання та 

майбутнього працевлаштування 
студентів 

ГФ-21 4 18.05–14.06.2019 
виробнича практика зі 
спеціальності 

4 тижні 
6 кредитів 

За місцем проживання та 

майбутнього працевлаштування 

студентів 

А(св)-41 7 21.10–29.11.2019 виробнича педагогічна 
6 тижнів 

9 кредитів 

За місцем проживання та 

майбутнього працевлаштування 

студентів 

У-51  
У-52 

2 03.02–28.02.2020 
Виробнича 
педагогічна практика у 

старшій школі 

4 тижні 
6 кредитів 

За місцем проживання та 
майбутнього працевлаштування 

студентів 
У-61, 
У-62, 
У-63 

3 7.10–01.11.2019 
виробнича педагогіч. 

практика у вищій шк. 
4 тижні 

6 кредитів 
ПНПУ імені В.Г. Короленка 

Ж-53  2 03.02–28.02.2020 
виробнича медіаосвітня 

практика 
4 тижні 

6 кредитів 

За місцем проживання та 

майбутнього працевлаштування 
студентів 

Ж-63 3 7.10–01.11.2019 
виробнича практика зі 
спеціальності  

4 тижні 
6 кредитів 

За місцем проживання та 

майбутнього працевлаштування 

студентів 

А-51 2 03.02–28.02.2020 
виробнича педагогічна 

практика у старшій 

школі 

4 тижні 
6 кредитів 

За місцем проживання та 

майбутнього працевлаштування 

студентів 

А-61 3 7.10–01.11.2019 
виробнича педагогічна 
практика у вищій 

школі 

4 тижні 
6 кредитів 

ПНПУ імені В.Г. Короленка 

Н-52  2 03.02–28.02.2020 
виробнича педагогічна 
практика у старшій 

школі 

4 тижні 
6 кредитів 

За місцем проживання та 
майбутнього працевлаштування 

студентів 

Н-62 2 7.10–01.11.2019 
виробнича педагогічна 

практика у вищій 
школі 

4 тижні 
6 кредитів 

ПНПУ імені В.Г. Короленка 

ГФ-51  
ГФ-52  

2 03.02–28.02.2020 
виробнича практика зі 

спеціальності 
4 тижні 

6 кредитів 

За місцем проживання та 

майбутнього працевлаштування 

студентів 
ГФ-61 
ГФ-62 
ГФ-63 
ГФ-64 
ГФ-65 

3 7.10–01.11.2019 
виробнича практика зі 

спеціальності 
4 тижні 

6 кредитів 
ПНПУ імені В.Г. Короленка  

УФ-62 3 7.10–01.11.2019 
виробнича практика зі 

спеціальності 
4 тижні 

6 кредитів 
ПНПУ імені В.Г. Короленка  

 

Заступник декана з педагогічної практики                                                 доц. Черчата Л. М. 

Заступник декана з навчальної роботи                                                    доц. Таловиря Г. М. 


