
                                                                                           

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ПЕДАГОГІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

імені  М. П. ДРАГОМАНОВА

Н А К А З

 
09  березня  2017 року м. Київ №  119

Про організацію практичної підготовки 
студентів та норми часу для планування 
і обліку навчальної роботи з керівництва
практикою  у 2017/2018 н. р.

З  метою  забезпечення  якісної  практичної  підготовки  майбутніх  фахівців,
підвищення організаційного та методичного рівнів проведення практики студентів
університету  відповідно  до  Закону  України  «Про  вищу  освіту»  та  «Порядку
організації  практик  студентів  НПУ імені  М.П. Драгоманова»,  затвердженого
Вченою радою університету 23.09.2010 протокол № 2, 

НАКАЗУЮ:

1. Практичну  підготовку,  навчальні  та  виробничі  практики  студентів  усіх  форм
навчання освітніх ступенів «бакалавр» (1–3 років навчання), «магістр» та освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» (4 року навчання) у 2017-2018 навчальному році
проводити  відповідно  до  навчальних  та  робочих  планів  підготовки  фахівців,
програм практик та графіка проведення практик.

2. Затвердити список відповідальних за організацію практик на факультетах  на 2017-
2018 навчальний рік (додаток 1). 

3. Затвердити  норми  часу  для  планування  і  обліку  навчальної  роботи  керівників
практики на 2017-2018 навчальний рік (додаток 2). 

4. Під час планування навчальної роботи науково-педагогічного складу університету
дотримуватись таких норм чисельності студентів, закріплених за одним викладачем
впродовж однієї практики:

 для кафедр фахових методик – не більше 15 студентів;
 для кафедр психолого-педагогічного циклу – не більше 35 студентів.

Тижневе  навантаження  для  керівництва  практикою  викладача  фахових
кафедр  не  повинно  перевищувати  30  год.,  викладача  кафедр  психолого-
педагогічного циклу – 15 год.
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5.  Студентам випускних курсів,  які  працюють за  фахом,  передбачити  можливість
індивідуального проходження практики за місцем працевлаштування.

6. Відповідальним за організацію практик на факультетах:

6.1. До 25 травня 2017 року внести уточнення в Перелік базових закладів для
проходження  практик  студентами  НПУ  імені  М. П. Драгоманова,  забезпечити
укладання  угод  на  проведення  практики  та  відповідну  реєстрацію  їх  у  відділі
практичної підготовки.

6.2. Проекти наказів про проведення всіх видів практики, погоджені  деканом
факультету, завідувачами фахових кафедр та кафедр психолого-педагогічного циклу,
подавати до відділу практичної підготовки за один місяць до початку практики.

6.3.  В  тижневий  термін  після  закінчення  практики  забезпечити  належне
оформлення звітної та фінансової документації з практики студентів факультету.

7. Завідувачам фахових кафедр і кафедр психолого-педагогічного циклу:

7.1. До 01 вересня 2017 року на основі наскрізних програм оновити робочі
програми кожного виду практик та затвердити їх в установленому порядку.

7.2.  За  тиждень  до  початку  практик  затвердити  графіки  проведення
консультацій  і  відвідування  баз  практик  керівниками практики  та  ознайомити  з
ними студентів під час проведення настановчих конференцій.

8. Деканатам факультетів:

8.1. До 01 червня 2017 року подати до відділу практичної підготовки графік
проведення  практик  на  факультеті  в  2017-2018 навчальному  році  за
спеціальностями.

8.2. Загальні підсумки практики студентів в семестрі обговорити на засіданні
Вченої  ради  факультету. Затверджений  звіт  про  проведення  практик  подати  до
відділу  практичної  підготовки  до  завершення  теоретичного  навчання  у
відповідному семестрі 2017-2018 навчального року.

9. Відділу практичної підготовки:

9.1. Забезпечити  організаційно-методичну  підтримку  проведення  навчальних  та
виробничих практик в університеті.

9.2. До 15 червня 2017 року підготувати проект наказу «Про затвердження
графіка проведення практик в НПУ імені М. П. Драгоманова на 2017-2018 н.р.».

9.3. До 01 вересня 2017 року підготувати проект наказу «Про затвердження
переліку  базових  закладів  для  проходження  практик  студентами  НПУ  імені
М. П. Драгоманова в 2017-2018 н.р.».

10.  Оплату роботи керівників виробничих практик від бази практики здійснювати на
підставі наказу установи (навчального закладу, підприємства) про їх призначення, з
розрахунку 1 год. на одного студента на тиждень.
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11. Контроль за  виконанням наказу покласти на проректора з  навчально-методичної
роботи професора Р. М. Вернидуба.



Додаток 1
    до наказу № 119
    від 09 березня 2017 р.

Список  відповідальних
за  організацію  практик  на  факультетах

на  2017-2018  н. р.

Інженерно-педагогічний факультет
1. Зікій Г. С. – доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін;
2. Косяк І. В. – доцент кафедри промислової інженерії та сервісу;
3. Лебідь О. В. – викладач кафедри теорії І методики професійної підготовки;
4. Олефіренко Т. О. – професор кафедри теорії і методики технол. освіти, креслення та комп. графіки;
5. Свінцицька Н. М. – викладач кафедри позашкільної освіти.

Факультет іноземної філології
1. Александрова Л. Г. – ст. викладач кафедри англійської філології;
2. Алексєєва О. М. – доцент кафедри філософії мови, порівняльного мовознавства та перекладу;
3. Бицько О. К. – ст. викладач кафедри методики викладання світової літератури;
4. Гладка І. А. – доцент кафедри загального мовознавства і германістики;
5. Кіщенко Н. Д. – ст. викладач кафедри англійської філології;
6. Мельник П. Ю. – ст. викладач кафедри романо-германської філології;
7. Стась Т. В. – доцент кафедри слов’янських мов.

Факультет інформатики
1. Кархут В.Я.  – викладач кафедри програмної інженерії;
2. Кухар Л. О. – доцент кафедри комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань;
3. Підгорна Т. В. – доцент кафедри інформаційних технологій і програмування.

Факультет історичної освіти
1. Загребельна Н. І. – доцент кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти;
2. Коляда І. А. – професор кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти;
3. Шишкін Р.Г. – доцент кафедри історії та археології слов’ян. 

Факультет корекційної педагогіки та психології
1. Геращенко С. І. – ст. викладач кафедри психокорекційної педагогіки;
2. Гребенюк Т. М. – доцент кафедри тифлопедагогіки;
3. Королько Н. І. – доцент кафедри логопедії;
4. Малина Л. О. – доцент кафедри сурдопедагогіки;
5. Олефір В. П. – ст. викладач кафедри спеціальної психології та медицини; 
6. Родненок М. Є. – ст. викладач кафедри ортопедагогіки та реабілітології.

Факультет магістратури, аспірантури та докторантури
1. Кравченко І. М. – доцент кафедри педагогіки та психології вищої школи;
2. Халамендик В. Б. – професор кафедри методології науки та міжнародної освіти.

Факультет мистецтв
1. Бодрова Т. О. – професор кафедри теорії та методики муз. освіти, хорового співу і диригування;
2. Данілова Л. А. – ст. викладач кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства;
3. Захарчук О. Є – викладач кафедри хореографії;
4. Миколінська С. І.– доцент кафедри теорії та методики муз. освіти, хорового співу і диригування;
5. Степанова Л. П. – ст. викладач кафедри теорії та методики муз. освіти, хорового співу і диригув.

Факультет педагогіки та психології
1. Григоренко В. Є. – ст. викладач кафедри педагогіки і методики початкового навчання;
2. Довбня С.О. – доцент кафедри педагогіки і псих. дошкільної освіти та дитячої творчості;
3. Євченко І. М. – ст. викладач кафедри психології та педагогіки;
4. Кондратюк О. М. – доцент кафедри педагогіки і методики початкового навчання; 



5. Матвієнко О.В. – професор кафедри педагогіки і методики початкового навчання;
6. Нападій Н. В. – ст. викладач кафедри педагогіки і псих. дошкільної освіти та дитячої творчості;
7. Руденко І. В. – доцент кафедри образотворчого мистецтва;
8. Палієнко К. В. – ст. викл. кафедри медико-біолог. і валеолог. основ охорони життя та здоров’я;
9. Севастюк М.С. – доцент кафедри педагогіки і методики початкового навчання;
10. Тесленко Т.В. – ст. викладач кафедри педагогіки і методики початкового навчання;
11. Шапошнікова А. С. – ст. викладач кафедри практичної психології;
12. Шулигіна Р. А. – доцент кафедри педагогіки і псих. дошкільної освіти та дитячої творчості.

Факультет політології та права
1. Горбатенко І. А. – доцент кафедри політичних наук;
2. Дмитренко С. П. – доцент кафедри політології та державного управління;
3. Карнаух А. А. – доцент кафеди політичних наук;
4. Кархут О. Я. – доцент кафедри теорії та історії держави і права;
5. Макарова О. В. – доцент кафедри теорії та історії держави і права;
6. Можайкіна О. С. – доцент кафедри галузевих юридичних дисциплін;
7. Морозова О. О. – доцент кафедри правознавства.

Факультет природничо-географічної освіти та екології
1. Буяло Т. Є. – доцент кафедри психолого-педагогічних дисциплін;
2. Волошина Н. О. – професор кафедри екології;
3. Обозний В. В – професор кафедри туризму;
4. Цуруль О. А. – доцент кафедри психолого-педагогічних дисциплін;
5. Щабельська В. Г. – доцент кафедри географії.

Факультет психології
1. Бушуєва Т. В. – професор кафедри загальної і соціальної психології та психотерапії;
2. Зайчикова Т. В. – доцент кафедри загальної і соціальної психології та психотерапії;
3 Ляшенко О. А.  – ст. викладач кафедри теоретичної та консультативної психології;
4. Федоренко А. Ф. – доцент кафедри загальної і соціальної психології та психотерапії;
5. Ханецька Т. І. – доцент кафедри психосоматики та психологічної реабілітації.

Факультет соціально-психологічних наук та управління
1. Бицюра Ю. В. – доцент кафедри економічної теорії;
2. Єльнікова М.М. – викладач кафедри управління, інформ.-аналіт. діяльності та євроінтеграції;
3. Ковальчук О.В. – доцент кафедри теорії та технології соціальної роботи;
4. Лисакова І. В. – доцент кафедри менеджменту та іноваційних технологій соціокульт. діяльності;
5. Сухицька Н.В. – доцент кафедри соціальної політики;
6. Цимбал С. М. – доцент кафедри соціології;
7. Ясточкіна І. А. – ст. викладач кафедри соціальної педагогіки.

Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
1. Гребницька Н. М. – доцент кафедри методики викладання української мови та літератури;
2. Котляренко С. В. – доцент кафедри методики викладання української мови та літератури;
3. Романенко Ю. О. – доцент кафедри методики викладання української мови та літератури;
4. Ткаченко Т. В. – доцент кафедри стилістики української мови; 
5. Шевчук С. В. – викладач кафедри журналістики;
6. Шемет В. Г. – доцент кафедри української мови.

Факультет фізичного виховання і спорту
1. Арефьев В. Г. – професор кафедри теорії і методики фізичного виховання;
2. Галай М. Д. –  ст. викладач кафедри олімпійського та професійного спорту;
3. Дьоміна Ж. Г. – доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання;
4. Мерзлікіна О. А. – доцент кафедри фізичної реабілітації;
5. Шевченко А. Ф – доцент кафедри теорії та історії педагогіки;
6. Шегімага В. Ф. – ст. викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання.



Фізико-математичний факультет
1. Науменко А. А. –  викладач кафедри математики і теорії та методики навчання математики;
2. Сушко О. С. – ст. викладач кафедри методології та методики навчання фіз.-мат. дисциплін ВШ;
3. Цоколенко О. А. – доцент кафедри теорії та методики навчання фізики та астрономії.

Факультет філософської освіти та науки
1. Адаменко Н. Б.– доцент кафедри історії та філософії історії;
2. Бондаренко В. Д.  – професор кафедри культурології;
3. Крилова С. А. – професор кафедри філософської антропології;
4. Легенький Ю. Г. – професор кафедри дизайну та реклами;
5. Мозгова Н. Г. – професор кафедри філософії.

Вечірній факультет
1. Александрова Л. Г. – ст. викладач кафедри англійської філології;
2. Колесник Л. В. – ст. викладач кафедри педагогіки та методики початкового навчання;
3. Палієнко К. В. – ст. викл. кафедри медико-біолог. і валеолог. основ охорони життя та здоров’я;
4. Степаненко І. М. – викладач кафедри психології.

Факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації
1. Братаніч О. В. – доцент кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті.
2. Качур Н. А. – викладач кафедри освіти дорослих;
3. Ковтонюк Л. А. – викладач кафедри освіти дорослих;
4. Мельник К. А. – викладач кафедри освіти дорослих;
5. Сіра Р. І. – викладач  кафедри освіти дорослих;




