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психологічного факультету за спеціальністю «Соціальна педагогіка» освітньокваліфікаційного рівня «Бакалавр» (за державним фінансуванням).
Протягом чотирьох років навчання студентка має 60 пропущених занять,
продемонструвала високий рівень успішності за результатами ПМР (успішно склала
173 ПМР). За результатами заліково-екзаменаційної сесії успішно склала 76 заліків
та екзаменів. Заборгованості немає. Середній бал успішності становить 4,36 (86,91)
балів. Динаміка успішності має хвилеподібний характер. Загальний рейтинг
успішності складає 21692 балів (7 місце серед 42 студентів).
Студенткою виконана на «відмінно» курсова робота з соціальної педагогіки на
тему: «Вплив неформальних об’єднань на соціалізацію підлітків» (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» студентка склала комплексний
кваліфікаційний екзамен з соціальної педагогіки на «відмінно» та на «відмінно»
захистила бакалаврську роботу на тему: «Соціально-педагогічна профілактика
куріння серед підлітків ЗОШ» (науковий керівник: кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності І.В. Літяга).
Результати наукового дослідження були опубліковані у збірнику наукових робіт
викладачів і студентів соціально-психологічного факультету виданий за загальною
редакцією Н.П. Павлик (Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2012).
Протягом навчання студентка проходила 3 практики: навчально-технологічну
практику в управлінні у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради,
літню-педагогічну практику та практику із соціальної роботи в Житомирському
обласному притулку для дітей, виконуючи обов’язки соціального педагога.

Характеристики з місця проходження практики позитивні з пропозиціями відмінних
оцінок.
Студентка проявляє активність у набутті професійних вмінь та навичок:
отримала сертифікат, що засвідчує участь у

курсі тренінгової програми

«Формування толерантності до представників етнічних та меншинних груп
населення через просвіту студентської молоді», диплом за успішне закінчення
курсів консультанта Телефону Довіри, а також дипломи за участь у грі «Гендерний
геокешинг» на теми «Відповідальне батьківство» та «Багатолика дискримінація».
Двічі брала участь у програмі обміну «Ki-France» з державними навчальними
закладами з підготовки фахівців у галузі економіки та соціальної роботи м.Шартр та
м. Вік-ан-Бігор (Франція).
Протягом навчання студентка залучилася до громадської та поза навчальної
діяльності. Брала участь у флеш-мобі «Тюльпанове серце» (у 2008 році), флеш-мобі
до Дня Збройних Сил України (у 2011 році), флеш-мобі до Дня Студента, у
волонтерській діяльності.
Також студентка приймала участь у таких заходах, як: «Фестиваль посвяти у
першокурсники», встановлення рекорду України у категорії «Масові заходи»
(танець Яків), перший фестиваль інтерактивних театрів «Об’єктивна реальність» (як
керівник театру «Реалії життя»), «Останній дзвоник» (2012р.) та «Людина року
2012».
Студентка брала участь в організації благодійних заходів на факультеті: акції
«Пандус» та благодійної акції «На два життя одразу» в підтримку В.Ф. Шинкарука.
З 2011 по 2012 роки Надія Анатоліївна виконувала обов'язки старости групи. До
виконання громадських доручень відноситься сумлінно, дбайливо. Брала активну
участь у громадському житті факультету. Член студентського братства соціальнопсихологічного факультету. Завжди свідомо виконує свої обов’язки. За період
навчання Надія Анатоліївна проявляла відповідальність, цілеспрямованість та
зацікавленість. Одногрупники цінують її за уважність, кмітливість, ініціативність,
вiдповiдальність, спостережливість, акуратність, наполегливість, креативність,
комунiкативнi та органiзацiйнi здiбностi. Має яскраво виражені лідерські якості.

За роки навчання студентка показала себе відповідальною людиною, яка прагне
професійного вдосконалення. Здатність до аналізу отриманих знань та велика
зацікавленість у питаннях діяльності соціального педагога дозволили студентці
отримати необхідну основу знань, умінь та навичок. Успіхи і досягнення
Кушніренко Надії Анатоліївни у різних видах діяльності, особистісні якості, які
орієнтовані на конструктивну співпрацю, можуть розглядатися як позитивний
прогноз професійної успішності.
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