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Кисла Ольга Ігорівна навчалася на соціально-психологічному факультеті за 

спеціальністю «Соціальна педагогіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» (за 

державним замовленням).  

Середній бал успішності Ольги Ігорівни становить 4,80 (88, 11). Загальний рейтинг 

успішності складає 1674 балів (1 місце серед 11 студентів).  

За результатами державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Магістр» студентка на «відмінно» захистила магістерську роботу на тему: «Діяльність 

соціального педагога ЗНЗ з організації інклюзивного навчання» (науковий керівник: доктор 

педагогічних наук, професор Наталія Андріївна Сейко).  

Протягом навчання студентка проходила 2 активні практики: соціально-педагогічну 

практику в соціальних службах  у Службі у справах дітей Житомирської міської ради та 

асистентську  на кафедрі соціальних технологій Житомирського державного університету ім. 

Івана Франка. Характеристики з місця проходження практики мають позитивні, з пропозиціями 

відмінних оцінок.  

Протягом навчання Ольга Ігорівна активно займалася науковою діяльністю, результати 

досліджень представлені у двох наукових публікаціях:  

1. Кисла О.І. Соціальні характеристики комунікативного середовища педагогічного 

колективу ЗНЗ / О.І. Кисла // Актуальнi проблеми соцiальної сфери : [Збiрник наукових робiт 

викладачiв i студентiв] / За заг. ред. H. П. Павлик. — Житомир : вид-во ЖДУ iм. I. Франка, 

2014. — С. 76—77. 

2. Кисла О.І. Діяльність соціального педагога ЗНЗ із організації інклюзивного навчання / 

О.І. Кисла // Актуальнi проблеми соцiальної сфери : [Збiрник наукових робiт викладачiв i 

студентiв] / За заг. ред. H. П. Павлик. — Житомир : вид-во ЖДУ iм. I. Франка, 2015. — С. 72—

73.  

Протягом навчання в проявляла високі організаторські здібності та громадську 

активність: прийняла участь у студентсько-викладацькій акції «Відроджувати традиції це 

круто»; 16 жовтня 2015 року відвідала лекцію у сфері інклюзивної освіти, яку прочитав 

фахівець з США Р. Лесуера; 31 жовтня 2015 року відвідала чергове заняття практикум із 

соціальної педагогіки «Кардмейкінг та скрапбукінг як інструмент розвитку особистості 

майбутнього соціального педагога»; 17 листопада 2015 року відвідала зустріч студентської 

молоді та викладачів соціально-психологічного факультету з Василем Ґабором; 2 лютого 2016 

р. відвідала презентацію соціального фотопроекту «Справжня «реальність»: життя без 

ярликів», авторами та реалізаторами якої стали студенти та викладачі соціально-

психологічного факультету; 2 березня 2016 р. приймала участь у благодійному ярмарку 

«Масляна на СПФ»; Ольга Ігорівна є волонтеркою гуртка «Милосердя», що проводить 



змістовне дозвілля дітей з особливими потребами; 2015– 2016 рр. – староста академічної 

групи.  

Ользі Ігорівні притаманні такі особистісні якості як комунікабельність, енергійність, 

принциповість, активна життєва позиція, стійкість до стресових ситуацій, тактовність, 

вихованість, вимогливість до себе та інших, інтелектуальність, впевненість у своїх силах, 

рішучість, самостійність, працелюбність, гуманність, моральність, поміркованість, 

дисциплінованість, чесність, чуйність, порядність. Успіхи і досягнення студентки у різних видах 

діяльності, особистісні якості, які орієнтовані на конструктивну співпрацю, можуть 

розглядатися як позитивний прогноз професійної успішності. 
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