
  

  

Анна Іваскевич 

Всім привіт від випускниці 2018 року! До вступу на спеціальність я вже мала вищу педагогічну 

освіту та досвід роботи в школі. Мої дітки надихнули мене отримати саме спеціальну освіту! І весь 

період навчання були поруч) Дуже часто згадую нашу кафедру, адже працювала там лаборантом. 

Після закінчення університету працювала рік вчителем-логопедом в ДНЗ. А потім мої діти привели 

мене до школи № 57 імені Т.Г. Шевченка, де я змогла повністю реалізуватися як педагог. Рік 

працювала асистентом вчителя. Наразі я вже вчитель початкових класів в інклюзивному класі, 

проводжу корекційні заняття з розвитку мовлення з дітьми інклюзивної форми навчання, викладаю 

англійську мову діткам з індивідуальною формою навчання та є керівником МО з інклюзивного 

навчання. Хочу подякувати нашим викладачам за здобутті знання, неоціненний досвід та вкладену 

душу в кожного із своїх студентів! 



 

  

Анастасія Єпур  

Я выпустилась в далеком 2016 году, но все это время с трепетом и большой благодарностью 

вспоминаю своих любимых преподователей и родную кафедру  Знания приобретенные в 

процессе обучения мне помогли как в работе, так и просто как маме  

Хочу сказать спасибо огромное нашим преподователям, которые влаживают в каждого студента 

частицу своей души  

Вы очень классные  



 

  

Вікторія Півторацька  

Всім привіт від випускниці 2019 року !  

Нарешті можу подякувати усьому педагогічному колективі нашої кафедри , за цінні знання , 

високу професійність і підход до кожного з нас ! Тому що ,вже рік я користуюсь ними 

працюючи вихователем молодшої інклюзивної групи в дошкільному навчальному закладі 100 

м.Запоріжжя  

Поступила і приїхала навчатись до вас з Запоріжжя у 2015 , і не жалкую ,і навіть не думала що 

я стільки всього візьму для себе, такі цінні знання !  

А ще я відкрила театральний гурток з розвитком українського мовлення «Казкарик» для 

старшої групи. 

А ще в мене в групі 3 інклюзивних дитини ( дитина з аутистичним спектром , з астеничним 

синдромом , та дитинка з синдромом дауна )і саме знання які ви мені дали - мені допомогають

 
Дякую вам , всій кафедрі , і саме тим викладачам хто в нас викладав знання і вірив  

Татьяні Михайлівні велике дякую за те, що вела нас 4 роки , допомогала і вірила  

 



 

 

Тетяна Лазова  

Всім привіт від випускниці магістратури 2019 року  

Ще під час навчання я почала працювати дефектологом в центрі реабілітації дітей-інвалідів в 

Арбузинському районі, згодом ще й логопедом  

Завжди радію коли бачу результат своєї роботи, відчуваю задоволення що працюю саме за фахом! 

Вдячна педагогам нашої кафедри за міцні знання, за досвід, поради, підтримку! 

Ви найкращі  

На даний момент я в декретній відпустці, але після обов'язково буду працювати і розвиватись далі  

 



  

Анастасія Новакова  

Привіт від випускників магістратури 2020 року. 

Дуже задоволена що вибрала саме цю професію, тому що діток з порушеннями нажаль все 

більше і більше. 

Працювати за спеціальністю почала ще під час навчання на бакалавра, спочатку працювала в 

частному садочку, а згодом вихователем в ясельній групі ДНЗ 64. 

Дуже вдячна педагогам кафедри за глибокі знання та поради. 

І з гордістю можу сказати що наша спеціальність найкраща!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Олена Галдун 

Всім привіт від випуску магістратури 2018 року працювати в сфері освіти я спробувала ще 

під час навчання. 

Починала , як годиться з ясель на заміні вихователів , які йшли у відпустку. 

Згодом почала працювати асистентом вихователя, а пізніше вихователем загальної та 

інклюзивної групи  

На данний час працюю дефектологом у ДНЗ 144 

У світі соціальних мереж ділюсь жартівливим постами власної роботи , вважаю, це допомагає 

моєму оточенню та батькам моїх вихованців побачити, зрозуміти і оцінити ту працю, яку 

вкладаю у діток  

Найбільше ціную наших викладачів , це те що навіть після закінчення навчання вони у будь 

який час відповідають на дзвінок, підтримують та підказують  

Бажаю всім випускника і тим хто ними тільки стане - не втрачати бажання допомагати дітям  

 



 

Антоніна Ляхова (Буза)  

Доброго дня! Я випускниця 2016 року. Працюю за спеціальністю логопедом-дефектологом. 

Дуже вдячна педагогам кафедри за глибокі знання та поради. Торкнувшись практичної 

діяльності, впевнено можу сказати, що в МНУ ім. В.О.Сухомлинського на спеціальності 

"Спеціальна освіта" можна отримати максимальні базисні знання та навики для подальшої 

роботи. 


