
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ                            Проректору 

Службова записка                                               з науково-педагогічної роботи 

13.04.2020р.                                                         Харківського національного 

                                                                              університету імені В.Н.Каразіна 

                                                                              Антону ПАНТЕЛЕЙМОНОВУ  

 

           Згідно з навчальним планом спеціальності 053 – Психологія, 

Положенням про проведення практики студентів вищих начальних закладів 

України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08 квітня 

1993 року за № 93, 

ПРОШУ: 

1.  НАПРАВИТИ (дистанційно) студентів 1 курсу, які навчаються за 

освітньо-професійною програмою – магістр, на педагогічну практику з 04 по              

29 травня 2020 року до Харківського національного університету імені 

В.Н.Каразіна на кафедру загальної психології, кафедру прикладної 

психології, кафедру психологічного консультування і психотерапії та 

призначити керівника практики. 

У період практики на студентів поширюються діючі в університеті  

Правила внутрішнього  розпорядку. 

 

1. БАБКІНА Вікторія Романівна 

Керівник практики – ст. викл. Ярош Н.С. 

2. БАСТИРЄВА Євгенія Ігорівна 

Керівник практики – ст. викл. Ярош Н.С. 

3. БЕЖИНАР Вікторія Русланівна 

Керівник практики – проф. Кряж І.В.                   

4. БЕРДНІКОВА Катерина Юріївна 

Керівник практики – доц. Москаленко В.В. 

5. БИСТРІК Дар’я Дмитрівна 

Керівник практики – доц. Зотова Л.М. 

6. БРАТКЕВИЧ Володимир Миколайович 

Керівник практики – ст. викл. Ярош Н.С. 

7. ГАРМАШ Анна Олександрівна 

Керівник практики – доц. Гімаєва Ю.А. 

8. ГУБІН Михайло Андрійович 

Керівник практики – ст. викл. Зімовін О.І. 

9. ЄГОРОВА Олександра Василівна 

Керівник практики – проф. Кочарян О.С. 

10. ІВАНОВА Софія Володимирівна 

Керівник практики – проф. Олефір В.О. 

11. КОРІНСЬКА Дарина Сергіївна 

Керівник практики – доц. Зотова Л.М. 

12. ЛИМАНСЬКА Анна Сергіївна 

Керівник практики – доц. Зуєв І.О. 

13. МАТЕЙКО Оксана Олегівна 

Керівник практики – доц. Зуєв І.О. 

14. НЕСТЕРОВА Наталія Миколаївна 

Керівник практики – доц. Гімаєва Ю.А. 



15. ПИСАНЕНКО Данило Сергійович 

Керівник практики – доц. Фролова Є.В. 

16. РЯБУШЕНКО Дмитро Сергійович 

Керівник практики – доц. Яворовська Л.М. 

17. СИРОМОЛОТОВА Ксенія Валентинівна 

Керівник практики – доц. Невоєнна О.А.    

18. СТАРЧЕВА Інна Володимирівна 

Керівник практики – доц. Зуєв І.О. 

19. ТОМАХ Валерія Костянтинівна 

Керівник практики – проф. Луценко О.Л. 

20. ФЕДОРЕНКО Анастасія Ігорівна 

Керівник практики – доц. Федосєєв В.А. 

21. ФІЛЬЧАКОВА Аліса Сергіївна 

Керівник практики – проф. Луценко О.Л. 

      2. Призначити навчально-методичними керівниками практики 

завідувача кафедри загальної психології Олефіра В.О., завідувача кафедри 

прикладної психології Кряж І.В., завідувача кафедри психологічного 

консультування і психотерапії Кочаряна О.С. 

            3.  Призначити керівником практики по факультету Невоєнну О.А., 

доцента кафедри загальної психології.  

            Призначити керівником практики від кафедри педагогіки доцента 

Шведову Я.В. 

      4. Керівнику практики по факультету Невоєнній О.А. та навчально-

методичним керівникам практики Олефіру В.О., Кочаряну О.С., Кряж І.В. 

забезпечити проведення практики студентів згідно з Положенням про 

проведення практики студентів Харківського національного університету 

імені В.Н.Каразіна, затвердженим наказом № 0202-1/145 від 04.04.2018р. 

здійснювати контроль трудової дисципліни студентів згідно Правил 

внутрішнього розпорядку Харківського національного університету імені 

В.Н.Каразіна та графіку проведення практики, затвердженого деканом 

факультету 30.01.2020р. 

    5. Керівнику практики по факультету Невоєнній О.А.: 

5.1.  провести до початку практики зі студентами інструктаж з охорони 

праці; 

5.2. провести підсумковий контроль за дворівневою шкалою 

оцінювання у студентів до 05 червня 2020р.; 

5.3.  обговорити підсумки педагогічної практики на засіданнях кафедри 

загальної психології, кафедри прикладної психології, кафедри 

психологічного консультування і психотерапії до 12 червня 2020р.; 

5.4. звітувати щодо підсумків педагогічної практики на засіданні вченої 

ради факультету до 18 червня 2020р. 

5.5. подати звіт до навчального центру практичної підготовки і 

працевлаштування до 25 червня 2020р. 

     

 

Декан                                                        Надія КРЕЙДУН 
 



ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ                          Проректору 

Службова записка                                            з науково-педагогічної роботи 

13.04.2020р.                                                       Харківського національного 

                                                                            університету імені В.Н.Каразіна 

                                                                            Антону ПАНТЕЛЕЙМОНОВУ 

 

      Згідно з навчальним планом спеціальності 053 – Психологія, навчання 

за освітньо-професійною програмою – магістр, Положенням про проведення 

практики студентів вищих начальних закладів України, затвердженим 

наказом Міністерства освіти України від 08 квітня 1993 року за № 93, прошу: 

 1. НАПРАВИТИ (дистанційно) студентів 1 курсу, які навчаються за 

освітньо-професійною програмою – магістр, на педагогічну практику з 04 по              

29 травня 2020 року до Харківського національного університету імені 

В.Н.Каразіна на кафедру загальної психології, кафедру прикладної 

психології, кафедру психологічного консультування і психотерапії та 

призначити керівника практики. 

У період практики на студентів поширюються діючі в університеті  

Правила внутрішнього  розпорядку. 

 

1. КАЛІУШ Вікторія Олегівна 

Керівник практики – доц. Зотова Л.М. 

2. ФЕДОРОВА Ольга Анатоліївна  

Керівник практики – ст. викл. ХарченкоА.О. 

 

      2. Призначити навчально-методичними керівниками практики 

завідувача кафедри загальної психології Олефіра В.О., завідувача кафедри 

прикладної психології Кряж І.В., завідувача кафедри психологічного 

консультування і психотерапії Кочаряна О.С. 

            3.  Призначити керівником практики по факультету Невоєнну О.А., 

доцента кафедри загальної психології.  

            Призначити керівником практики від кафедри педагогіки доцента 

Шведову Я.В. 

      4. Керівнику практики по факультету Невоєнній О.А. та навчально-

методичним керівникам практики Олефіру В.О., Кочаряну О.С., Кряж І.В. 

забезпечити проведення практики студентів згідно з Положенням про 

проведення практики студентів Харківського національного університету 

імені В.Н.Каразіна, затвердженим наказом № 0202-1/145 від 04.04.2018р. 

здійснювати контроль трудової дисципліни студентів згідно Правил 

внутрішнього розпорядку Харківського національного університету імені 

В.Н.Каразіна та графіку проведення практики, затвердженого деканом 

факультету 30.01.2020р. 

    5. Керівнику практики по факультету Невоєнній О.А.: 

5.1.  провести (дистанційно) до початку практики зі студентами 

інструктаж з охорони праці; 

5.2. провести підсумковий контроль за дворівневою шкалою 

оцінювання у студентів до 05 червня 2020р.; 



5.3.  обговорити підсумки педагогічної практики на засіданнях кафедри 

загальної психології, кафедри прикладної психології, кафедри 

психологічного консультування і психотерапії до 12 червня 2020р.; 

5.4. звітувати щодо підсумків педагогічної практики на засіданні вченої 

ради факультету до 18 червня 2020р. 

5.5. подати звіт до навчального центру практичної підготовки і 

працевлаштування до 25 червня 2020р. 

 

 

  

 

Декан                                                                           Надія КРЕЙДУН 
 


