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Пузій Олена Іванівна навчалась на соціально-психологічному факультеті за 

спеціальністю 6.010106 «Соціальна педагогіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» (за 

контрактом). 

Середній бал успішності Олени Іванівни становить 4 (83,42). Загальний рейтинг 

успішності складає 1585 балів (5 місце серед 11 студентів).  

За результатами державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Магістр» студентка «відмінно» захистила магістерську роботу на тему: «Соціально-

педагогічна діагностика в системі діяльності соціального педагога в умовах ЗНЗ» (науковий 

керівник: доктор педагогічних наук, професор Н. А. Сейко). 

Протягом навчання студентка проходила наступні активні практики: у 2015 році 

проходила соціально-педагогічну практику в соціальних службах  Службі у справах дітей 

Житомирської міської ради та у 2016 році проходила асистентську практику на кафедрі 

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

позитивні, з пропозиціями відмінних оцінок.  

Зміст та актуальність наукової роботи магістрантки викладено у науковій публікації: 

Пузій О. І. Соціально-педагогічна діагностика в системі діяльності соціального педагога в 

умовах ЗНЗ / О.І. Пузій // 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. 9192.  

Студентка протягом навчання в магістратурі провела ряд тренінгів: тренінгове заняття 

«Ми за ґендерну рівність»  (2015 р.), «Тренінг успіху у житті та розвитку самооцінки» (2016 р.), 

а також виховний захід «Мистецтво навчання» (2016 р.) тощо. 

За роки навчання студентка продемонструвала здатність до співпраці, відрізнялась 

креативним підходом до навчання, старанністю, уважністю, наполегливістю та 

дисциплінованістю. А також виявляла доброзичливість у спілкуванні з одногрупниками. 

Володіє комунiкативними та органiзацiйними здiбностями. Має яскраво виражені лідерські 

якості. Успіхи і досягнення Олени у різних видах діяльності, особистісні якості, які орієнтовані 

на конструктивну співпрацю, можуть розглядатися як позитивний прогноз професійної 

успішності. 
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