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Марчук Ольга Олегівна навчалася на соціально-психологічному факультеті за спеціальністю 

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

Середній бал успішності Ольги Олегівни становить 4,30 (84,11). Загальний рейтинг успішності 

складає 1598 балів (4 місце серед 11 студентів).  

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

студентка на «відмінно» захистила магістерську роботу на тему: «Ігрова діяльність дітей молодшого 

шкільного віку як чинник їх соціалізації» (науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор 

Н. А. Сейко).  

За період навчання Ольга Олегівна пройшла наступні активні практики: дві соціально-

педагогічні практики в соціальних службах – в обласному центрі соціальних служб для сім’ї дітей та 

молоді та в службі у справах дітей облдержадміністрації м. Житомира; асистентську практику – на 

кафедрі соціальних технологій ЖДУ ім. І. Франка. Характеристики з місця проходження практики 

позитивні, з пропозиціями відмінних оцінок.  

Протягом навчання студентка займалася науковою діяльністю. Результати досліджень 

представлені у наукових публікаціях:  

1. Марчук О.О. Соціально-педагогічний зміст особистої мобільності студентів ВНЗ / О.О. Марчук 

// 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, 2015. 

— Вип. 4. — С. 129—130.   

2. Марчук О.О. Ігрова діяльність дітей початкової школи як чинник їх соціалізації / О.О. Марчук // 

Актуальні проблеми соціальної сфери: [Збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. 

Н. П. Павлик]. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. — Вип. 5. — С. 37–—38. 

Ольга Олегівна зарекомендувала себе як цілеспрямована, компетентна особистість з 

активною життєвою позицією, яка прагне до самовдосконалення та завжди впевнена у своїх силах. Їй 

притаманні такі особистісні якості як: працелюбність, комунікабельність, вихованість, самостійність, 

дисциплінованість, ввічливість та відповідальність. Успіхи студентки у різних видах діяльності, 

особистісні якості, які орієнтовані на конструктивну співпрацю, можуть розглядатися як позитивний 

прогноз професійної успішності. 
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