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Виробнича практика з обліку, Виробнича практика з обліку й аудиту 
База практики: 
Мета: 
 
 
 
Завдання: 

ПП Аудиторська фірма «Плато-аудит» 
набуття трудових, виробничих та 
організаторських навичок і знань з питань 
організації фінансового, податкового обліку 
та аудиту на підприємствах. 
– скласти стислу організаційно-економічну 
характеристику підприємства; 

– провести критичне дослідження діючої 
практики бухгалтерського обліку на 
підприємстві згідно з програмою 
виробничої практики з обліку, виявити 
недоліки, внести конкретні пропозиції 
щодо їх усунення; 

– зібрати практичний матеріал для аналізу 
діяльності підприємства за останні три 
роки. 

Діяльність ПП Аудиторської фірми 
«Плато-аудит» проводиться у сферi 
бухгалтерського обліку та аудиту. На 
підприємстві працюють провідні спеціалісти 
з бухгалтерського обліку, аудиту та 
оподаткування, які постійно підвищують 
свою кваліфікацію. Студенти 
ознайомлюються з наказами про облікову 
політику, формою обліку та системою 
оподаткування підприємства, аналізують 
основні фінансово-економічні показники 
діяльності підприємства. що характеризують 
його фінансовий стан (динаміку валюти 
балансу та його структури, 
платоспроможність та ліквідність його 
активів, рентабельність). 

База практики: 
Мета: 
 
 
 
Завдання: 

ТОВ «СВ Марін Сервіс» 
набуття трудових, виробничих та 
організаторських навичок і знань з питань 
організації фінансового, податкового обліку 
та аудиту на підприємствах. 
– скласти стислу організаційно-економічну 
характеристику підприємства; 

– провести критичне дослідження діючої 
практики бухгалтерського обліку на 



підприємстві згідно з програмою 
виробничої практики з обліку, виявити 
недоліки, внести конкретні пропозиції 
щодо їх усунення; 

– зібрати практичний матеріал для аналізу 
діяльності підприємства за останні три 
роки. 
ТОВ «СВ Марін Сервіс» спеціалізується на 
автомобільних перевезеннях, здійсненні 
операцій з доставки товарів покупцям, 
маркування, оплата за дорученням 
вантажовласника вартості перевезень, 
зберігання, страхування. Студенти мають 
можливість ознайомитися з порядком 
здійснення касових операцій, досліджувати 
облік касових операцій, ознайомитись з 
видами рахунків підприємства в відкритих 
відділення банку, досліджувати облік 
операцій на рахунках підприємства в банках. 

База практики: 
 
 
Мета: 
 
 
 
Завдання: 

Головне управління Державного 
казначейства України у Миколаївській 
області.  
набуття трудових, виробничих та 
організаторських навичок і знань з питань 
організації фінансового, податкового обліку 
та аудиту на підприємствах. 
– скласти стислу організаційно-економічну 
характеристику підприємства; 

– провести критичне дослідження діючої 
практики бухгалтерського обліку на 
підприємстві згідно з програмою 
виробничої практики з обліку, виявити 
недоліки, внести конкретні пропозиції 
щодо їх усунення; 

– зібрати практичний матеріал для аналізу 
діяльності підприємства за останні три 
роки. 
На сьогоднішній день фахівцями органів 
державного казначейства Миколаївської 
області здійснюється обслуговування 1677 
розпорядників та одержувачів бюджетних 
коштів, у тому числі 1056 розпорядників та 
одержувачів коштів місцевих бюджетів та 
621 розпорядник та одержувач коштів 
державного бюджету, яким відкрито 



відповідно 19907 та 2336 реєстраційних 
рахунків. Також на обслуговуванні в органах 
державного казначейства області 
знаходяться 488 інших клієнтів державного 
та місцевих бюджетів, яким відкрито 561 
рахунок. Студенти мають можливість 
дослідити діючу на підприємстві практику 
обліку статутного, додаткового, резервного, 
вилученого та неоплаченого капіталу, облік 
забезпечення майбутніх витрат та платежів, 
цільового фінансування і цільових 
надходжень; описувати первинні і зведені 
документи, облікові регістри, бухгалтерські 
проводки. 

Виробнича та переддипломна практика з менеджменту 
База практики: 
Мета: 
 
 
 
 
Завдання: 

ТОВ СП «Нібулон» 
оволодіння студентами сучасними методами 
ведення бізнесу, розрахунково-аналітичними 
операціями, процедурами та технічними 
засобами управління у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності. 
– визначити стратегію та вивчити 
організаційні засади менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства; 

– визначити економічні засади управління 
зовнішньоторговельним обігом 
підприємства та дати оцінку його 
ефективності; 

– Здійснити аналіз фінансових результатів 
від зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства та дати оцінку його 
фінансового стану; 

– дослідити механізм управління 
інвестиціями при здійсненні 
підприємством зовнішньоекономічної 
діяльності; 

– розглянути маркетингові аспекти 
зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства. 

ТОВ СП «Нібулон» є одним з 
найбільших вітчизняних виробників і 
експортерів сільськогосподарської 
продукції. За період проходження 
виробничих практик студенти знайомляться 



з сучасними методами аналізу та оцінки 
стану зовнішньоекономічної діяльності в 
торгівельній, інвестиційно-фінансовій сфері 
підприємства, аналізують тенденції розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності, оцінювати 
конкурентні позиції та шляхи підвищення 
ефективності функціонування підприємства. 

База практики: 
Мета: 
 
 
 
 
Завдання: 

ТОВ «Владам» 
оволодіння студентами сучасними методами 
ведення бізнесу, розрахунково-аналітичними 
операціями, процедурами та технічними 
засобами управління у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності. 
– визначити стратегію та вивчити 
організаційні засади менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства; 

– визначити економічні засади управління 
зовнішньоторговельним обігом 
підприємства та дати оцінку його 
ефективності; 

– Здійснити аналіз фінансових результатів 
від зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства та дати оцінку його 
фінансового стану; 

– дослідити механізм управління 
інвестиціями при здійсненні 
підприємством зовнішньоекономічної 
діяльності; 

– розглянути маркетингові аспекти 
зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства. 
ТОВ «Владам» – представник аграрної 
сфери м. Миколаєва та Миколаївської 
області. Це один з вітчизняних виробників і 
експортерів сільськогосподарської 
продукції. Підприємство планомірно 
розширює географію та масштаби 
виробничої діяльності. Студенти під час 
практики застосовують сучасні методи 
дослідження і прикладного 
ретроспективного та поточного аналізу 
діяльності підприємства на основі 
достовірної звітно-облікової документації, 
аналізують тенденції розвитку 



зовнішньоекономічної діяльності, оцінюють 
відповідність стратегії розвитку 
підприємства сучасним тенденціям розвитку 
світового господарства, виявляють фактори 
прямого і непрямого впливу на 
зовнішньоекономічну діяльність. 

База практики: 
Мета: 
 
 
 
 
Завдання: 

ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв» 
оволодіння студентами сучасними методами 
ведення бізнесу, розрахунково-аналітичними 
операціями, процедурами та технічними 
засобами управління у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності. 
– визначити стратегію та вивчити 
організаційні засади менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства; 

– визначити економічні засади управління 
зовнішньоторговельним обігом 
підприємства та дати оцінку його 
ефективності; 

– Здійснити аналіз фінансових результатів 
від зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства та дати оцінку його 
фінансового стану; 

– дослідити механізм управління 
інвестиціями при здійсненні 
підприємством зовнішньоекономічної 
діяльності; 

– розглянути маркетингові аспекти 
зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства. 
Підприємство ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв» – 
лідер у виробництві кисломолочних 
продуктів в Україні. ПрАТ «Лакталіс-
Миколаїв» створене на базі Миколаївського 
молочного комбінату, належить французькій 
компанії Lactalis Groupe, яка є одним з 
найбільших виробників молочної продукції 
у світі. Продукція Lactalis представлена на 
українському ринку брендами «President», 
«Galbani», «Дольче», «Lactel», «Лактонія», 
«Фанні», «Локо Моко». Продукція заводів 
Холдингу шанована по всій Україні і поза її 
межами, а торгівельні марки є лідерами у 
своїх галузях. Підприємство відповідає 



сучасним вимогам, тобто застосовує 
передові форми та методи управління й 
організації виробничої, планово-економічної 
роботи, логістичної і маркетингової 
діяльності, бухгалтерського обліку, 
впроваджуються прогресивні технології 
виробництва, організації праці та 
управління. Крім того, штат підприємства 
укомплектований висококваліфікованими 
фахівцями, які здатні створити відповідні 
умови студентам у здобутті професійних 
навичок і компетенцій. 

База практики: 
Мета: 
 
 
 
 
Завдання: 

ТМ «Сандора» 
оволодіння студентами сучасними методами 
ведення бізнесу, розрахунково-аналітичними 
операціями, процедурами та технічними 
засобами управління у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності. 
– визначити стратегію та вивчити 
організаційні засади менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства; 

– визначити економічні засади управління 
зовнішньоторговельним обігом 
підприємства та дати оцінку його 
ефективності; 

– Здійснити аналіз фінансових результатів 
від зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства та дати оцінку його 
фінансового стану; 

– дослідити механізм управління 
інвестиціями при здійсненні 
підприємством зовнішньоекономічної 
діяльності; 

– розглянути маркетингові аспекти 
зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства. 
ТМ «Сандора» – найпопулярніша марка в 
Україні, еталон високої якості та 
натурального смаку соку. У виробництві 
продукції ТМ «Сандора» використовуються 
найновітніші технології та сучасна 
зовнішньоекономічна діяльність в науково-
технічній, виробничій, торгівельній, 
інвестиційно-фінансовій сферах. Продукція 



ТМ «Сандора» визнана в багатьох країнах 
світу. Підприємство є провідним в своєї 
галузі діяльності, має позитивний досвід 
роботи як на внутрішньому, так і на 
зовнішньому ринках, має відповідну 
матеріально-технічну базу, 
висококваліфікований персонал та завжди 
надає матеріали для написання звітів про 
проходження практик. Студенти мають 
можливість реалізувати набуті ними в 
процесі навчання компетенції, знання та 
навики в практичному аспекті. Після 
проходження практики за умови вільної 
вакансії студенти можуть бути 
працевлаштовані на даному підприємстві.  

Виробнича практика з фінансів, виробнича практик з фінансів 
підприємств та оподаткування 

База практики: 
Мета: 
 
 
 
Завдання: 

АТ «УкрСиббанк» 
оподаткування є вивчення технологій й 
організації реального виробництва, 
придбання навичок практичної самостійної 
роботи в банках, державних установах.  
–  ознайомлення із структурою управління та 
організацією економічної роботи,  

– аналіз формування та розміщення 
фінансових ресурсів, грошових 
розрахунків підприємств,  

– фінансове планування, контроль 
фінансово-господарської діяльності 
організацій і установ. 
АТ «УкрСиббанк» дуже активно працює зі 
студентами університету і є пріоритетним 
під час вибору бази для проходження 
практики студентів через ймовірність 
майбутнього працевлаштування 
випускників. УкрСиббанк засновано у 
1990 р. у Харкові. За цей час банк пройшов 
стрімкий шлях від регіонального банку до 
національного лідера. Від національного 
лідера до члена однієї з найбільших світових 
банківських груп. З 2006 р. основним 
партнером УкрСиббанку є міжнародний 
банк BNP Paribas. Інтеграція до групи 
компаній BNP Paribas відкрила 
УкрСиббанку нові можливості: причетність 



до світового бренду, використання 
прогресивного світового досвіду, перехід на 
нові стандарти менеджменту. Якісне 
зростання супроводжує розвиток банку в 
усіх сегментах. УкрСиббанк обслуговує 
близько 2 млн. роздрібних клієнтів. Завдяки 
стратегічному партнерству з BNP Paribas 
УкрСиббанк без перебільшень 
найнадійніший та самий стійкий банк в 
Україні.  
Студенти залучаються до фінансової роботи 
банку, організації грошових розрахунків, 
знайомляться з оборотними активами та 
джерелами їх утворення, кредитування, 
фінансовим плануванням, фінансовою 
санацією та банкрутством. 

База практики: 
Мета: 
 
 
 
Завдання: 

ПАТ КБ «Приватбанк» 
оподаткування є вивчення технологій й 
організації реального виробництва, 
придбання навичок практичної самостійної 
роботи в банках, державних установах.  
–  ознайомлення із структурою управління та 
організацією економічної роботи,  

– аналіз формування та розміщення 
фінансових ресурсів, грошових 
розрахунків підприємств,  

– фінансове планування, контроль 
фінансово-господарської діяльності 
організацій і установ. 
ПАТ КБ «Приватбанк» заснований у 1992 
році, комерційний банк ПриватБанк є 
лідером банківського ринку країни. За 
даними дослідження GFK Ukraine є 
основним банком. ПриватБанк є одним з 
найбільш інноваційних банків світу. 
Наприклад, понад десять років назад банк 
став одним із перших у світі, що почав 
використовувати одноразові SMS-паролі. До 
останніх інновацій, які отримали визнання 
по всьому світі, належать такі продукти, як 
платіжний міні-термінал, вхід в Інтернет-
банкінг через QR-код, онлайн-інкасація, а 
також десятки різноманітних мобільных 
додатків. 
ПАТ КБ «Приватбанк», є одним з 



найбільших інноваційних банків світу. Банк 
є пріоритетним під час вибору бази для 
проходження практики студентів, 
враховуючи подальшу співпрацю. Під час 
проходження практики студенти одержують 
додаткові теоретичні та практичні знання з 
питань діяльності банку, поглибленого 
техніко-економічного аналізу роботи банку, 
розрахунків ефективності використання 
ресурсів, зовнішнього середовища банку та 
фінансового ринку послуг. У ПАТ КБ 
«Приватбанк» працюють провідні 
спеціалісти з фінансів, банківської справи та 
страхування, які є фахівцями, що мають 
практичний досвід роботи з сучасними 
інформаційними програмами пов’язаними з 
новітніми фінансовими технологіями. 
Залучення студентів до роботи під час 
практики сприяє подальшому формуванню 
практичних навичок роботи за фахом та 
надає можливість вдосконалити теоретичні 
та практичні знання. 

Виробничо-економічна практика, практика з комерційної діяльності 
База практики: 
Мета: 
 
 
 
Завдання: 

Миколаївський тепловозоремонтний завод  
вивчення технологій й організації реального 
виробництва, придбання навичок практичної 
самостійної роботи в цехах, відділах та 
інших підрозділах підприємства.  
– отримання можливості ознайомитись з 
виробничими процесами, застосуванням 
устаткування, системою нормування й 
оплати праці, економічними розрахунками 
витрат, складанням кошторису витрат, 
обґрунтуванням цін на продукцію 
підприємства, організацію обліку і 
звітності, контролю якості виконуваних 
робіт. 
Миколаївський тепловозоремонтний завод – 
локомотиворемонтне українське 
підприємство з повним циклом здійснення 
ремонту залізничної техніки. Це 
підприємство не має аналогів в Україні і 
близькому зарубіжжі, тому проходження 
практики на ньому –безцінний досвід для 
студентів, який можна використати для 



подальшого працевлаштування. З цим 
підприємством налагоджені зв’язки для 
подальшої співпраці. Під час виробничої 
практики студенти залучаються до ведення 
технологічної і технічної документації, 
виробничого оперативного планування, 
знайомляться зі станом і перспективою 
підвищення якості продукції, що 
випускається, використанням інформаційних 
технологій, питання безвідхідної технології, 
процесами матеріально-технічного 
постачання і збуту продукції. 

База практики: 
 
Мета: 
 
 
 
Завдання: 

ДП Науково-виробничий комплекс 
газотурбобудування «Зоря» – «Машпроект» 
вивчення технологій й організації реального 
виробництва, придбання навичок практичної 
самостійної роботи в цехах, відділах та 
інших підрозділах підприємства.  
– отримання можливості ознайомитись з 
виробничими процесами, застосуванням 
устаткування, системою нормування й 
оплати праці, економічними розрахунками 
витрат, складанням кошторису витрат, 
обґрунтуванням цін на продукцію 
підприємства, організацію обліку і 
звітності, контролю якості виконуваних 
робіт. 
ДП Науково-виробничий комплекс 
газотурбобудування «Зоря» – «Машпроект» 
один з лідерів світового 
газотурбобудування. Комплекс проектує і 
виготовляє газові турбіни для морських 
кораблів і суден, для електроенергетики і 
газотранспортних магістралей. Продукція 
поставляється в багато країн. Студентами 
знайомляться з виробничими і 
технологічними процесами на підприємстві, 
технічною документацією, обладнанням, що 
використовується, показниками 
ефективності використання ресурсів 
підприємства, станом і перспективами 
підвищення якості продукції, розрахунками 
основних показників виробничої програми 
та ефективністю використання всіх видів 
ресурсів, розрахунками витрат на 



виробництво. 
База практики: 
 
Мета: 
 
 
 
Завдання: 

Державне підприємство «Адміністрація 
морських портів України» 
вивчення технологій й організації реального 
виробництва, придбання навичок практичної 
самостійної роботи в цехах, відділах та 
інших підрозділах підприємства.  
– отримання можливості ознайомитись з 
виробничими процесами, застосуванням 
устаткування, системою нормування й 
оплати праці, економічними розрахунками 
витрат, складанням кошторису витрат, 
обґрунтуванням цін на продукцію 
підприємства, організацію обліку і 
звітності, контролю якості виконуваних 
робіт. 
Державне підприємство «Адміністрація 
морських портів України» є державним 
унітарним підприємством і діє, як державне 
комерційне підприємство, створене 
відповідно до Закону «Про морські порти 
України» № 4709-VI від 17.05.2012 р. 
ДП «АМПУ» – забезпечує функціонування 
та розвитку морських портів шляхом 
ефективного використання державного 
майна, реконструкції та будівництва об’єктів 
портової інфраструктури, забезпечення 
безпеки мореплавства в морських портах.  
Під час виробничої практики студенти 
знайомляться з оперативним плануванням 
підприємства, диспетчеризацією, 
інформаційним забезпеченням підприємства, 
аналізом фінансового стану підприємства, 
маркетингової діяльності. транспортним 
забезпеченням тощо. 

Виробнича практика у редакціях і видавництвах 
База практики 
Мета: 
 
 
 
 
 
 
Завдання: 

Видавництво «Іліон» 
оволодіння студентами сучасними 
методами, формами, організацій та 
знаряддями праці в галузі їх майбутньої 
професії, формування у них професійних 
умінь і навичок для прийняття професійних 
рішень під час конкретної роботи в реальних 
ринкових і виробничих умовах. 
– поглиблення та закріплення теоретичних 



знань; 
– вміння систематично поновлювати свої 
знання та творчо їх застосовувати в 
практичній діяльності. 
Специфікою організації роботи бази 
практики видавництва «Іліон» є те, що 
студенти повністю включені в інформаційну 
діяльність засобів масової інформації – 
студенти-практиканти виконують конкретні 
завдання редакції, видавництва, управління 
інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю. 

База практики 
 
 
Мета: 
 
 
 
 
 
 
Завдання: 

Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю Миколаївської 
обласної державної адміністрації 
оволодіння студентами сучасними 
методами, формами, організацій та 
знаряддями праці в галузі їх майбутньої 
професії, формування у них професійних 
умінь і навичок для прийняття професійних 
рішень під час конкретної роботи в реальних 
ринкових і виробничих умовах. 
– поглиблення та закріплення теоретичних 
знань; 

– вміння систематично поновлювати свої 
знання та творчо їх застосовувати в 
практичній діяльності. 
Пріоритетом бази практики є створення 
умов до інтеграції студента в інформаційне 
середовище, до оволодіння методикою 
видавничої та журналістської діяльності, 
апробації власних організаційно-творчих 
здібностей безпосередньо на робочому місці.  

База практики 
Мета: 
 
 
 
 
 
 
Завдання: 

Редакці газети «Южная правда» 
оволодіння студентами сучасними 
методами, формами, організацій та 
знаряддями праці в галузі їх майбутньої 
професії, формування у них професійних 
умінь і навичок для прийняття професійних 
рішень під час конкретної роботи в реальних 
ринкових і виробничих умовах. 
– поглиблення та закріплення теоретичних 
знань; 

– вміння систематично поновлювати свої 
знання та творчо їх застосовувати в 



практичній діяльності. 
Протягом практики студенти беруть 
безпосередню участь у технологічному 
процесі підготовки видань та випуску газет, 
журналів, сторінок інтернет-видань, мають 
змогу застосувати на практиці вміння, набуті 
протягом навчання в університеті. 
Перспективами після проходження практики 
є налагодження співпраці між установами, 
інформаційна підтримка, участь у спільних 
заходах; працевлаштування студентів за 
умови наявності вакантних робочих місць. 

 

Перелік	шкіл,	з	якими	укладені	угоди	про	проведення	
педагогічної	практики	студентів	

№ 
з\п 

Найменування навчального закладу Керівник 

1.  Перша українська гімназія імені М.М. Аркаса Бережний Сергій Васильович 
2.  Гуманітарна гімназія № 2 Федоренко Володимир Олександрович 
3.  Гуманітарна гімназія № 3 Письменна Марія Федорівна 
4.  Гімназія № 4 Тубальцева Тетяна Олексіївна 
5.  Гуманітарна гімназія № 41 Масюта Людмила Юріївна 
6.  Академія дитячої творчості Матвєєва Ганна Дмитрівна 
7.  Миколаївський муніципальний колегіум Січко Сергій Михайлович 
8.  Миколаївський класичний ліцей Караченцева Наталія Леонідівна 
9.  Морський ліцей Реутенко Олексій Олексійович 
10.  Юридичний ліцей Парамонова Тамара Володимирівна 
11.  економічний ліцей № 1 Шалар Лариса Володимирівна 
12.  Економічний ліцей № 2 Компанієць Анатолій Сергійович 
13.  ЗОШ № 1 Матіюк Микола Георгійович 
14.  ЗОШ № 3 Зінченко Діна Єгорівна 
15.  ЗОШ № 4 Овчаренко В'ячеслав Михайлович 
16.  ЗОШ № 6 Бродянська Інна Віталіївна 
17.  ЗОШ № 7 Ізмайлова Галина Іванівна 
18.  ЗОШ № 10 Чайкіна Людмила Андріївна 
19.  ЗОШ № 11 Горобець Олександр Вікторович 
20.  ЗОШ № 12 Посашкова Ірина Вікторівна 
21.  ЗОШ № 13 Полосков Микола Анатолійович 
22.  ЗОШ № 14 Джуган Лариса Леонідівна 
23.  ЗОШ № 15 Копійка Оксана Григорівна 
24.  ЗОШ № 16 Кособуцький Олександр Олександрович 
25.  ЗОШ № 18 Колечко Ніна Костянтинівна 
26.  ЗОШ № 19 Ільїн Олексій Олексійович 
27.  ЗОШ № 20 Бакаляр Олена Вікторівна 
28.  ЗОШ № 22 Богун ПетроМихайлович 
29.  ЗОШ № 24 Жеребцова Тамара Володимирівна 
30.  ЗОШ № 25 Піляєва Анжела Іванівна 
31.  ЗОШ № 26 Пастушкова Ірина Семенівна 
32.  ЗОШ № 28 Звоник Віра Іванівна 
33.  ЗОШ № 29 Грицюк Лариса Анатоліївна 
34.  ЗОШ № 30 Дробенюк Надія Петрівна 
35.  ЗОШ № 31 Мазан Радмила Серафимівна 



36.  ЗОШ № 32 Кривоногова Людмила Володимирівна 
37.  ЗОШ № 33 Чернуха Ганна Михайлівна 
38.  ЗОШ № 34 Дундалевич Луїза Леонідівна 
39.  ЗОШ № 35 Апостолов Андрій Бориславович 
40.  ЗОШ № 37 Кінаш Алла Аркадіївна 
41.  ЗОШ № 39 Демиденко Марина Миколаївна 
42.  ЗОШ № 40 Липунова Тетяна Борисівна 
43.  ЗОШ № 42 Карпенко Олена Олександрівна 
44.  ЗОШ № 43 Курбанова Любов Вікторівна 
45.  ЗОШ № 44 Ульянова Ірина Євгенівна 
46.  ЗОШ № 45 Целіщев Олексій Сергійович 
47.  ЗОШ № 46 Тельнова Світлана Анатоліївна 
48.  ЗОШ № 47 Моторна Зінаїда Володимирівна 
49.  ЗОШ № 48 Баранова Оксана Олександрівна 
50.  ЗОШ № 49 Славинська Людмила Михайлівна 
51.  ЗОШ № 50 Дячук Валентина Іванівна 
52.  ЗОШ № 51 Масюта Євген Іванович 
53.  ЗОШ № 52 Сергієнко Олена Василівна 
54.  ЗОШ № 53 Ушакова Людмила Іванівна 
55.  ЗОШ № 54 Звоник Олег Валентинович 
56.  ЗОШ № 56 Мазур Ольга Миколаївна 
57.  ЗОШ № 57 Блакитна Тетяна Іванівна 
58.  ЗОШ № 59 Скопіч Анжела Володимирівна 
59.  ЗОШ № 60 Боярська Наталія Олександрівна 
60.  ЗОШ № 61 Шипілов Володимир Андрійович 
61.  Школа-інтернат № 3 Ткач Валерій Сергійович 
62.  Школа-інтернат № 4 Гуріна Анжела Миколаївна 
63.  Школа-інтернат № 5 Ляшенко Микола Васильович 
64.  Школа-інтернат № 7 Макарова Галина Олександрівна 
	

 


