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Про проведення виробничої 

практики студентів Університету 

 

Відповідно до Положення про проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів України затвердженого наказом Міністерства освіти 

України № 351 від 20.12.1994 року, на виконання наказу “Про проведення 

практики студентів університету” № 104 від 30.08.2006 року та з метою 

закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, 

формування професійного вміння приймати самостійні рішення в певних 

виробничих умовах, оволодіння сучасними методами, формами організації 

знаряддям праці в галузі майбутньої спеціальності, 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

І. Провести виробничу (переддипломну) педагогічну практику студентів ІV 

курсу, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», денної форми навчання, 

групи КОб-1-11-4.0д напряму підготовки «Корекційна освіта (Логопедія)» 

Інституту людини з 22 вересня 2014 року по 14 грудня 2014 року (згідно з 

розробленим графіком (графік додається). 

 

ІІ. Базами для проведення практики визначити такі установи: 

1. Дошкільний навчальний заклад № 250 комбінованого типу м. Києва; 

2. Дошкільний навчальний заклад № 95 комбінованого типу м. Києва; 

3. Дошкільний навчальний заклад № 485 комбінованого типу м. Києва (зі 

спеціальними групами для дітей з тяжкими порушеннями мовлення); 

4. Дошкільний навчальний заклад № 323 для дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення м. Києва. 

 

 ІІІ.  Направити студентів та закріпити керівників практики: 

 

Дошкільний навчальний заклад № 250 комбінованого типу м. Києва (м. Київ, 

вул. Декабристів, 6-а) 

Підгрупа 1 



навчання за кошти місцевого бюджету 

1. Беляка Станіслава Вадимовича 

2. Бондар Анну Михайлівну 

 

навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб   

3. Гусак Олену Сергіївну 

4. Ігнатенко Людмилу Володимирівну 

Керівник практики:  

Мартинчук Олена Валеріївна – доцент кафедри спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної освіти. 

 

Підгрупа 2 

навчання за кошти місцевого бюджету 

1. Пурську Ірину Ігорівну 

2. Степанюк Світлану Олександрівну 

Керівник практики:  

Кібальна Катерина Олександрівна – викладач кафедри спеціальної 

психології, корекційної та інклюзивної освіти. 

 

Дошкільний навчальний заклад № 95 комбінованого типу м. Києва (м. Київ, 

бул. Ромена Роллана, 4-а) 

Підгрупа 3 

навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб   

1. Долнер Вікторію Юріївну  

2. Карпенко Світлану Сергіївну 

Керівник практики:  

Кібальна Катерина Олександрівна – викладач кафедри спеціальної 

психології, корекційної та інклюзивної освіти. 

 

 

Дошкільний навчальний заклад № 485 комбінованого типу м. Києва (зі 

спеціальними групами для дітей з тяжкими порушеннями мовлення) (м. Київ, 

вул. Ентузіастів, 13-Б) 

Підгрупа 4 

навчання за кошти місцевого бюджету 

1. Васько Світлану Анатоліївну 

2. Мішину Юлію Сергіївну 

3. Косянчук Анну Дмитрівну 

 

навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб   

4. Дабіжу Ольгу Вікторівну 

Керівник практики:  

Кібальна Катерина Олександрівна – викладач кафедри спеціальної 

психології, корекційної та інклюзивної освіти. 



 

Дошкільний навчальний заклад № 323 для дітей з тяжкими порушеннями 

мовлення м. Києва (м. Київ, вул. Академіка Грекова, 16) 

Підгрупа 5 

навчання за кошти місцевого бюджету 

1. Прокопенко Лесю Володимирівну 

2. Куцу Іванну Романівну 

 

навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб   

3. Поцап Галину Володимирівну 

4. Прокопенко Інну Володимирівну 

Керівник практики:  

Мельніченко Тетяна Василівна – викладач кафедри спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної освіти 

 

ІV. Оплату керівникам від баз практики здійснити згідно з діючими в період 

практики ставками погодинної оплати праці. 

V. Установчу конференцію провести 22 вересня 2014 р. 

VІ. Звітну конференцію провести 15 грудня 2014 р. 

VІІ. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Інституту 

людини Безпалько О.В.  

 

 

Ректор                            В. О. Огнев’юк 

 

 

 


