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Назарець

Марина

Валеріївна

навчалася

на

4-му

курсі

соціально-

психологічного факультету за спеціальністю «Соціальна педагогіка» освітньокваліфікаційного рівня «Бакалавр» (навчання за контрактом).
Протягом всього періоду навчання студентка систематично відвідувала
навчальні заняття (має 14 пропущених занять), продемонструвала високий рівень
успішності за ПМР: успішно склала 41 ПМР. Заборгованостей немає. За
результатами заліково-екзаменаційної сесії успішно склала 81 залік та екзамен.
Середній бал успішності становить 4,83 (83,12). Динаміка успішності має
хвилеподібний характер. Загальний рейтинг успішності складає 22654 бали (14
місце серед 42 студентів).
Студенткою виконана на «відмінно» курсова робота з соціальної педагогіки на
тему: «Превенизація суїциду в молодіжному середовищі» (науковий керівник:
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та педагогічної
майстерності О.В. Ілліна). За результатами державної атестації на здобуття освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» студентка на «задовільно» склала комплексний
кваліфікаційний екзамен з соціальної педагогіки та на «добре» захистила
бакалаврську роботу на тему: «Соціально-педагогічна технологія кроскультурного
виховання підлітків» (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент І. М.
Круковська).
Протягом навчання студентка проходила дві активні практики:
ДОТ «Берег» АР Крим;
Житомирська обласна громадська організація «Перспектива».
Характеристики з місця проходження практики позитивні з пропозиціями
відмінних оцінок.
Студентка проявляє активність у набутті професійних вмінь та навичок:

відвідувала курси по підготовці волонтерів для роботи в спеціалізованій
службі «Телефоні Довіри»;
отримала сертифікат у Школі гендерної рівності (2010 р.);
отримала сертифікат Інтел «Навчання для майбутнього» (використання
інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних
предметів відповідно до Державного стандарту освіти України);
отримала сертифікат медіа-підтримка соціальних проектів (2011 р)
волонтер інклюзивного театру «Театр без кордонів» (2010-2011);
приймала участь у розбудові Культурно-мистецького центру Поліська
хата (с. Городське, 2011 р.);
отримала сертифікат «Формування толерантності до представників
етнічних та меншинних груп населення через просвіту студентської
молоді».
Протягом

2008-2012рр.

студентка

брала

участь

у

громадській

та

позанавчальній діяльності та є учасником таких проектів факультету, як:
«Посвята

студентів

першокурсників

соціально-психологічного

факультету» (вручення значків);
флеш-моб «Яків» (участь у встановленні рекорду України);
брала участь у волонтерських акціях СССМ для дітей-сиріт та дітей з
обмеженими функціональними можливостями.
У 2011 р. вона була лауреатом «Людина року» у номінації «Студентський
лідер» .
Марині Валеріївні притаманні такі особистісні якості як наполегливість,
відповідальність, дисциплінованість, старанність. А також продемонструвала
доброзичливість у спілкуванні з одногрупниками та викладачами.
Декан соціально-психологічного факультету
Куратор
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