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Кіслий Віталій Іванович навчається на 4-му курсі соціально-психологічного 

факультету за спеціальністю «Соціальна педагогіка» освітньо-кваліфікаційного 

рівня «Бакалавр» (контрактна форма навчання). 

Протягом всього періоду навчання студент відвідував навчальні заняття (має 17 

пропущених занять), продемонстрував посередній рівень успішності. 

Заборгованостей немає. За результатами заліково-екзаменаційної сесії успішно 

склав 11 заліків та екзаменів. Середній бал успішності становить 3,08 (68,59). 

Динаміка успішності має стабільний характер. Загальний рейтинг успішності 

складає 14429 балів (34 місце серед 42 студентів).  

Студентом виконана та захищена на «задовільно» курсова робота з соціальної 

педагогіки на тему: «Технології соціально-педагогічної профілактики ВІЛ-СНІДу» 

(науковий керівник: кандидат педагогічних  наук, доцент кафедри соціальної 

педагогіки та педагогічної майстерності О.В. Ілліна). За результатами державної 

атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студент на 

«задовільно» склав комплексний кваліфікаційний екзамен з соціальної педагогіки та 

на «задовільно» захистив бакалаврську роботу на тему: «Соціально-педагогічна 

профілактика ХПСШ у студентському середовищі» (науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 

майстерності З.В. Залібовська-Ільніцька). 

Протягом навчання студент проходив дві активні практики: в Житомирському 

ЦСССДМ, ДП УДЦ «Молода гвардія», Характеристики з місця проходження 

практики позитивні з пропозиціями відмінних оцінок.  

Студент проявляє активність у набутті професійних вмінь та навичок: приймав 

участь у 40-годинному курсі тренінгової програми «Формування толерантності до 

представників етнічних та меншинних груп населення через просвіту студентської 

молоді» (м. Житомир, 2011 рік); 2010-2011 рр. – курс підготовки консультантів 



спеціалізованої соціальної служби «Телефон Довіри»; 2011 р. – курс за програмою 

Intel «Навчання для майбутнього» з використання інформаційно-комунікаційних 

технологій відповідно до Державного стандарту освіти України. 

Протягом періоду навчання проявив високий рівень громадської активності: 

2011-2012 р. – консультант спеціалізованої соціальної служби «Телефон Довіри»,  з 

2009р. – учасник волонтерського загону Житомирської обласної молодіжної творчої 

спілки  художників та мистецтвознавців, з 2009 р. – учасник волонтерського загону 

«Волонтери Житомирщини», з 2012 р. – Секретар Ради Житомирського обласного 

осередку ВГО «Асоціація трудових об’єднань молоді України».  

Окрім того, він активно залучався і до інших видів громадської роботи: 2009 р. 

і дотепер – учасник Всеукраїнської програми «Пам’ятати. Відродити. Зберегти», 

2009р. і дотепер – учасник проекту «Театр без кордонів», 2009р. і дотепер – учасник 

створення і розбудови культурно – мистецького центру «Поліська Хата», 2010р. – 

участь у організації Всеукраїнського фестиваля «Купальські роси», 2010р. – учасник 

акції «Чистий четвер з Є.Концевичем», 2010р. – учасник Національної програми 

«Молодіжна толока 2010», 2010р. – учасник акції «Пандус для людей», 2010р. – 

учасник акції «Відродження давніх хліборобських традицій», 2010р. – учасник акції 

«Шанс на дитинство», 2011р. – учасник акції «Чистий четвер з Є.Концевичем», 

2011р. – учасник ІІ інклюзивного молодіжного театрального фестивалю «Театр без 

кордонів», з 2011р. – участь у організації етнофестивалю «Житичі», 2011р. – 

учасник проекту «Молодь Житомирщини – ветеранам та дітям війни». 

Віталій Іванович відзначений значною кількістю подяк і нагород: 2011р. – 

«Волонтер року»; 2010р. – «Студентський лідер-2010»; 2010р. – Подяка 

Житомирської обласної Асоціації фахівців соціальної сфери; 2010р. – Подяки 

Управління сім’ї, молоді та спорту ЖОДА; 2010р. – Грамота Житомирської 

облдержадміністрації; 2010р. – лауреат міського конкурсу  «Волонтер року-2010»; 

2011р. – Подяка Житомирської обласної Асоціації фахівців соціальної сфери; 2011р. 

– Подяка «За волонтерську діяльність на благо розвитку громади»; 2011р. – Подяка 

Обласної творчої спілки художників та мистецтвознавців «За вагомий внесок у 

збереження, розвиток та популяризацію української культури»; 2011 – 2012рр. – 

Подяки Головного управління сім’ї, молоді та спорту ЖОДА «За вшанування 



безсмертного подвигу старшого покоління, збереження трудових традицій 

українського народу», 2012р. – «Волонтер року». 

Віталію Івановичу притаманні такі особистісні якості як комунікабельність, 

енергійність, принциповість, активна життєва позиція, стійкість до стресових 

ситуацій тактовність, вихованість, вимогливість до себе та інших, наполегливість, 

впевненість у своїх силах, рішучість, самостійність, прагнення до 

самовдосконалення, креативність, працелюбність, безпосередність, адекватність, 

гуманність, моральність, поміркованість, дисциплінованість, чесність, чуйність, 

порядність. 
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