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Казаріна Анна Вікторівна навчалася на соціально-психологічному факультеті за спеціальністю 

«Соціальна педагогіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» (за державним замовленням). 

Середній бал успішності Анни Вікторівни становить 3,90 (79,63). Загальний рейтинг успішності 

Анни Вікторівни складає 1513 балів (7 місце серед 11 студентів).  

За результатами державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» 

студентка на «добре» захистила магістерську роботу на тему: «Казкотерапія у системі соціально-

педагогічної діяльності з дошкільниками» (науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор 

Н.А. Сейко).  

Протягом навчання студентка проходила наступні активні практики: соціально-педагогічну 

практику в управлінні у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради; асистентську 

практику на кафедрі cоціальної педагогіки і педагогічної майстерності  (соціальних технологій) 

Житомирського державного університету ім. І. Франка. Характеристики з місця проходження практики 

позитивні, з пропозиціями відмінних оцінок.  

Протягом навчання Казаріна Анна Вікторівна активно займалася науковою діяльністю. 

Результати досліджень обговорювалися на Міжнародній науково-практичній студентській конференції 

«Перспективи розвитку професійно спрямованих мовних компетенцій в сучасній науці» (м. Житомир, 

13 квітня 2016 р.)  та представлені у наступних наукових публікаціях:  

1. Kazarina A. Fairy tale therapy in a system of social pedagogical work with preschoolers / 

A. Kazarina // Перспективи розвитку професійно спрямованих мовних компетенцій в сучасній науці : 

[Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції для студентів немовних 

спеціальностей / За заг. ред. Н.М. Андрійчук]. — Житомир : ФО-П Левковець Н.М., 2016. — С. 58—59. 

2. Казаріна А. В. Казкотерапія у системі соціально-педагогічної діяльності з дошкільниками / 

А. Казаріна // Актуальні проблеми соціальної сфери: [Збірник наукових робіт викладачів і студентів / 

За заг. ред. Н.П. Павлик]. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана 

Франка, 2016. — С. 114—115. 

Казаріній Анні Вікторівні притаманні такі особистісні якості як відповідальність, рішучість, 

наполегливість, комунікабельність, енергійність, принциповість, активна життєва позиція, стійкість до 

стресових ситуацій, вихованість, доброта, безкорисливість, вимогливість до себе та інших, 

інтелектуальність, впевненість у своїх силах, самостійність, прагнення до самовдосконалення, 

креативність, працелюбність, безпосередність, гуманність, моральність, дисциплінованість, чесність, 

чуйність, порядність. 
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