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Ланчук Ганна Іванівна навчалася на соціально-психологічному факультеті за 

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

державним замовленням). 

Середній бал успішності Ганни Іванівни становить 4,70 (87,79). Загальний рейтинг 

успішності складає 1668 балів (3 місце серед 11 студентів).  

За результатами державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Магістр» студентка на «відмінно» захистила магістерську роботу на тему: «Молодіжна мода 

як чинник соціалізації дітей підліткового віку в умовах ЗНЗ» (науковий керівник: доктор 

педагогічних наук, професор Н.А. Сейко). 

Протягом навчання студентка проходила дві активні практики: соціально-педагогічна 

практика в соціальних службах у Службі у справах дітей Житомирської міської ради; 

асистентська практика в Житомирському державному університеті імені Івана Франка на 

кафедрі соціальних технологій. Характеристики з місць проходження практик позитивні, з 

пропозиціями відмінних оцінок.  

Протягом навчання Ланчук Ганна Іванівна активно займалася науковою діяльністю. 

Результати досліджень представлені у науковій публікації: Ланчук Г.І. Молодіжна мода як 

чинник соціалізації дітей підліткового віку в умовах ЗНЗ / Г.І. Ланчук // 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. 129131. 

Ганна Іванівна проявляє активність у набутті професійних вмінь та навичок: закінчила 

«Школу міжкультурної толерантності» при Центрі міжкультурної толерантності Житомирського 

державного університету ім. І. Франка (м. Житомир, 2012 р.), «Школу гендерної рівності» при 

Центрі гендерної освіти Житомирського державного університету ім. І. Франка (м. Житомир, 

2012 р.). Приймала участь у наступних акціях: Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» 

(м. Житомир, 2016 р.), благодійна акція «Поділися своїм теплом», організовану громадською 

організацією «Авенір» (м. Житомир, 2016 р.), акція «Скажи рабству «Стоп», організовану 

громадською організацією «Авенір» (м. Житомир, 2016 р.). 

Протягом навчання в магістратурі проявила високі організаторські здібності та 

громадську активність: 2012–2016 рр. – активно залучається до проведення різних акцій та 

організацій свят для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 2012–2016 рр. 

– членкиня Житомирської молодіжної громадської організації «Паритет», 2015-2017 рр. – 

тренер-консультант Житомирської громадської організації «Авенір». 

Окрім того, Ганна Іванівна активно залучалася і до інших видів громадської роботи: 

2012–2013 рр. – допомагала організовувати квест для молоді з питань «Толерантного 

ставлення до представників національних меншин»; 2012–2013 рр. – квест «Майбутнє варто 



планувати», який реалізувала Житомирська обласна молодіжна громадська організація 

«Паритет», 2016 р. – квест до Дня захисту дітей, організація свята до дня сім’ї, організація та 

проведення святкового заходу до Святого Миколая в Житомирській ЗОШ-інтернат для дітей з 

розумовою відсталістю, які реалізовані Житомирською громадською організацією «Авенір». 

Проведення превентивних заходів щодо попередження торгівлі людьми: лекцій, тренінгів, 

відеолекторій по ВНЗ та ПТУ міста Житомира, а також по інтернатних закладах Житомира та 

Житомирської області (2015-2016 рр.). Окрім цього 2011-2014 рр. входила до складу комітету 

Ради студентського братства соціально-психологічного факультету Житомирського 

державного університету імені Івана Франка, де очолювала соціально-побутовий комітет.   

Ганна Іванівна відзначена подяками та нагородами: 2011-2012 рр. – Грамота за активну 

участь в житті факультету та високі досягнення в навчанні, 2014 р. – Подяка за сумлінну 

працю, професіоналізм, творчий підхід до роботи з дітьми протягом літнього оздоровчого 

сезону в Українському дитячому центрі «Молода гвардія». 

Ганні Іванівні притаманні такі особистісні якості як комунікабельність, активна життєва 

позиція, стійкість до стресових ситуацій, вихованість, інтелектуальність, наполегливість, 

впевненість у своїх силах, рішучість, прагнення до самовдосконалення, креативність, 

працелюбність. 
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