МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАКАЗ
_____________________

м. Рівне

№ ____________

Про проведення виробничої практики
студентів 2 курсу (2 р.н.)
психолого-природничого факультету
спеціальності 053 – Психологія
денної форми навчання
Згідно з навчальним планом і графіком навчального процесу спеціальності
053 ― Психологія на 2017/2018 н. р.
НАКАЗУЮ
1. Провести виробничу практику студентів 2 курсу (2 р.н.) спеціальності
053 ― Психологія психолого-природничого факультету денної форми навчання в
кількості 7 осіб з 9 лютого по 8 березня 2018 року відповідно до такого розподілу:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Рівненський обласний спеціалізований Будинок дитини
Методист: доц. Назаревич В.В.
Никитюк Тетяна Миколаївна
Методист: доц. Осьмак Л.П.
Олесницька Ольга Петрівна
Сочинська Руслана Павлівна
Товканюк Микола Олександрович
Панченко Валерія Ігорівна
Тризубець (Ярмолюк) Юлія Олександрівна

2. Дозволити проходити виробничу психологічну практику за місцем
проживання та майбутнього працевлаштування наступним студентам:
Костопільська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Костопільської районної ради
Рівненської області
Методист з психології: доц. Осьмак Л.П.
1. Івашинюта Неля Олександрівна

3. Факультетським методистом практики призначити викладача кафедри
загальної психології та психодіагностики Борейчук Ірину Олегівну.
4. Деканату, фаховим кафедрам організувати і провести настановчу
конференцію з виробничої практики 8 лютого 2018 р.
5. Затвердити такий розподіл годин за груповими методистами:
Кафедра загальної психології та психодіагностики
Викл. Борейчук І.О.
0,7 год. (заг. керівництво)
Кафедра вікової та педагогічної психології
Доц. Назаревич В.В.
1 х 2 = 2 год.
Доц. Осьмак Л.П.
5х2 + 1х1= 11 год.
6. Старостою тимчасової студентської групи практикантів призначити
студентку Сочинську Р.П. Призначеній старості систематично здійснювати
контроль за відвідуванням та інформувати деканат про хід практики. Після
завершення практики старості тимчасової студентської групи здати на кафедру
вікової та педагогічної психології звітну документацію до 15 березня 2018 р.
7. Методистам практики прослухати інструктаж з техніки безпеки та охорони
праці в інженера з охорони праці університету.
8. Факультетському керівникові Борейчук І.О. провести інструктаж із техніки
безпеки та охорони праці зі студентами-практикантами.
9. Методистам кафедри провести перевірку та оцінку звітної документації і
практики в цілому до 27 березня 2018 р.
10. Для захисту звітних матеріалів виробничої практики та їх оцінки
створити комісію у складі: доц. Назаревич В.В., доц. Осьмак Л.П., в. Борейчук І.О.
Засідання комісії призначити на 27 березня 2018 року.
Деканату, фаховим кафедрам провести аналіз та підсумки психологічної
практики на підсумковій конференції 27 березня 2018 р.
Пропозиції щодо вдосконалення організації та проведення практики подати
проректору з навчально-виховної роботи проф. Петрівському Я.Б.
11. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з
навчально-виховної роботи проф. Петрівського Я.Б.
Ректор

проф. Р. М. Постоловський
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