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імені В. Г. Короленка 

 

 

 

Прізвище Гузь 

Ім’я Яна 

По батькові Олександрівна 

Дата народження 14.01.1994 р. 

Термін навчання на 

психолого-педагогічному 

факультеті 

Вступ – 2012 р. 

Випуск – 2018 р.  

 

Спеціальнісь, 

кваліфікація за дипломом 

Спеціальна освіта 

Магістр спеціальної освіти. 

Логопед. Вчитель дефектолог. 

Викладач корекційної 

педагогіки (логопедії) і 

спеціальної психології. 

Психолог (спеціальний) 

дошкільних, загальноосвітніх 

та реабілітаційних закладів 

Досягнення Вчитель-логопед у ППШ №43 

Спогади про навчання, роль 

факультету в професійному і 

особистому становленні 

Свій професійний шлях я почала в стінах рідного 

університету. Дуже вдячна за ті знання та досвід, які 

отримала під час навчання в ПНПУ. Професійна 

організація навчального процесу і постійна підтримка 

викладачів дозволили отримати ті знання та навички, які 

допомагають мені сьогодні в роботі. Навчання в ПНПУ 

дає надійний фундамент для побудови майбутньої 

кар’эри. 

 

 

Прізвище  Кондратенко  

Ім’я Юлія 

По батькові  Володимирівна 

Дата народження 09.09.1969 

Терміни навчання 

на факультеті 

Вступ 30 червня 2015 

Випуск 30 червня 2017  

Спеціальність , 

кваліфікація за 

дипломом  

«Корекційна освіта», 

професійна кваліфікація 

«Дефектолог. Логопед» 

Досягнення  Заступник директора з НВР 

Полтавського навчально-

реабілітаційного центру 

Полтавської обласної ради 



Спогади про 

навчання, роль 

факультету в 

професійному і 

особистісному 

становленні  

Роки навчання в університеті залишаться для 

мене одним із найцікавіших періодів у житті. 

ПНПУ - це не тільки потужна наукова база, а й 

дуже крутий початок успішної кар'єри. 

 

 

Прізвище Білявська 

Ім’я Анастасія 

По батькові Олександрівна 

Дата народження 06.02.1995 р. 

Термін навчання на 

психолого-педагогічному 

факультеті 

Вступ – 2012 р. 

Випуск – 2018 р.  

 

Спеціальнісь, 

кваліфікація за 

дипломом 

Спеціальна освіта 

Магістр спеціальної освіти. 

Логопед. Вчитель 

дефектолог. Викладач 

корекційної педагогіки 

(логопедії) і спеціальної 

психології. Психолог 

(спеціальний) дошкільних, 

загальноосвітніх та 

реабілітаційних закладів 

Досягнення Працюю асистентом 

вчителя інклюзивного 

класу, логопедом-

дефектологом  КЗ СЗШ 

№40  м. Кам’янське 

Спогади про навчання, роль 

факультету в професійному і 

особистому становленні 

      Роки навчання в університеті назавжди залишаться 

для мене одним із найяскравіших та найщасливіших 

періодів у житті, адже саме в стінах рідного 

університету я розпочала свій професійний шлях. Під 

час лекцій, семінарів і практичних занять в ПНПУ  я не 

тільки отримувала знання з різних предметів, але і 

насолоджувалася можливістю спілкування з 

прекрасними людьми з багатим професійним та 

життєвим досвідом.     

      ПНПУ - це не тільки потужна наукова база, 

висококваліфікований склад викладачів, а це дуже 

крутий старт для формування себе, як людини з 

великими амбіціями, які будуть досягнені. 

     Мені вдалося по максимум скористатися 

студентськими роками! Активна участь у науковому 

житті університету - наявність диплому з відзнакою, 

участь у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт та 

науково-практичних конференціях. Абсолютно кожна з 

цих подій зробили свій внесок у моєму формуванні і 

стали сильним фундаментом для розвитку кар'єри.  



      Щирі слова подяки за отриманні знання та набутий 

досвід всьому колективу ПНПУ, особливо кафедрі 

спеціальної освіти та соціальної роботи! 
 

 

Прізвище Омельченко 

Ім’я Ірина 

По батькові Миколаївна 

Дата народження 21.07. 1981 р. 

Термін навчання на 

психолого-педагогічному 

факультеті 

Вступ –1999 р. 

Випуск – 2005 р.  

 

Спеціальнісь, 

кваліфікація за 

дипломом 

Дошкільне виховання. 

Дефектологія. Логопедія. 

Вихователь дітей 

дошкільного віку, логопед.  

Магістр педагогічної 

освіти. Викладач 

дошкільної педагогіки та 

методик дошкільного 

виховання. 

Досягнення Кандидат психологічних 

наук зі спеціальності 

19.00.08 – спеціальна 

психологія (2010 р.) 

Старший науковий 

співробітник зі 

спеціальності 19.00.08 – 

спеціальна психологія 

(2013 р.) 

Доктор психологічних наук 

зі спеціальності 19.00.08 – 

спеціальна психологія 

(2020 р.). 

Працюю старшим 

науковим співробітником 

Інституту спеціальної 

педагогіки і психології 

імені Миколи Ярмаченка 

НАПН України. 

Спогади про навчання, роль 

факультету в професійному і 

особистому становленні 

Роки навчання на психолого-педагогічному факультеті 

заклали підґрунтя мого професійного становлення. Я 

розпочала свій науково-педагогічний шлях асистентом, 

а згодом працювала старшим викладачем кафедри 

корекційної і соціальної педагогіки (зазначаю назву 

актуальну на той час). Я неймовірно вдячна всім 

викладачам університету за ґрунтовні знання та 

багатий життєвий досвід, яким вони ділилися зі мною 

як студенткою психолого-педагогічного факультету. 

ПНПУ – це потужна наукова база, 

висококваліфікований склад викладачів, і гідний старт 

для формування себе як професіонала викладача та 



науковця. 

Студентські роки я буду пам’ятати усе своє життя! 

Активна участь у науковому житті університету, 

отримання диплому з відзнакою визначили плани на 

майбутнє.  

Висловлюю щирі слова вдячності за отриманні знання 

та набутий досвід усьому колективу ПНПУ імені 

В. Г. Короленка, особливо кафедрам спеціальної освіти 

та соціальної роботи і дошкільної освіти! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Прізвище 

 

Короленко 

 

Ім'я  

 

Катерина 

 

По батькові 

 

Сергіївна 

 

Дата народження 

 

12.07.1993 

Терміни навчання на 

психолого-педагогічному  

факультеті 

Вступ - 2011 

Випуск - 2016 

Спеціальність, кваліфікація 

за дипломом 

 

«Корекційна 

освіта», 

кваліфікація – 

«Логопед. 

Спеціальний 

психолог 

дошкільних та 

шкільних закладів» 

Досягнення 

 

Працюю 

директором 

«Інклюзивно-

ресурсного центру» 



Спогади про навчання, роль 

факультету в професійному 

та особистому ставленні 

 

 

 

 

 

 

     Вдячна університету за путівку у життя. 

Працюю за спеціальністю. Фундамент мого 

розвитку заклав університет. Дякую за ті знання та 

досвід, які отримала під час навчання в ПНПУ.  

      Професійна, насичена організація навчального 

процесу і постійна підтримка викладачів 

дозволили отримати ті знання та навички, які 

допомагають мені сьогодні надавати допомогу, 

вирішувати проблеми та приймати правильні 

рішення в  умовах роботи в освіті осіб з 

особливими освітніми потребами. 

      Навчання в ПНПУ дає надійний фундамент для 

побудови майбутньої кар'єри не дипломом для 

роботодавця, а знаннями, які знадобляться 

протягом всього життя. 

      Щирі слова подяки всьому колективу ПНПУ, 

особливо психолого-педагогічному факультету та 

кафедрі спеціальної освіти та соціальної роботи!   

Шановні викладачі, наставники ПНПУ, бажаю 

Вам творчої наснаги та життєвої енергії, 

сумлінних та неординарних  студентів з 

невгамовною жагою до пізнання! 
 

  


