ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕЗЮМЕ
студентки ІV курсу
соціально-психологічного факультету
Житомирського державного університету ім. Івана Франка
Бублик Катерини Юріївни
Студентка

Катерина

Юріївна
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соціально-

психологічного факультету за спеціальністю «Соціальна педагогіка» освітньокваліфікаційного рівня «Бакалавр» (за контрактом).
Протягом чотирьох років навчання студентка систематично відвідувала
навчальні заняття (має 28 пропущених занять), продемонструвала достатній рівень
успішності за результатами ПМР (успішно склала 164 ПМР). За результатами
заліково-екзаменаційної сесії успішно склала 76 заліків та екзаменів. Заборгованості
немає. Середній бал успішності становить 4,06 (84,28) балів. Динаміка успішності
має хвилеподібний характер. Загальний рейтинг успішності складає 20190 балів (15
місце серед 42 студентів).
Студенткою виконана та захищена на «добре» курсова робота з соціальної
педагогіки на тему: «Соціально-педагогічні механізми впливу реклами на
соціалізацію особистості» (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:
«Технології

профорієнтаційної

діяльності

соціального

педагога»

(науковий

керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та
педагогічної майстерності С.М. Ситняківська). Результати наукового дослідження
були опубліковані у збірнику наукових праць викладачів та студентів, виданому за
редакцією Н. П. Павлик (Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2012).
Протягом навчання студентка проходила 3 активні практики: навчальнотехнологічну практику в управлінні у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської

міської ради, літню-педагогічну практику (МДЦ «АРТЕК») та практику з соціальної
роботи в Житомирському обласному притулку для дітей, виконуючи обов’язки
соціального педагога. Характеристики позитивні з пропозиціями відмінних оцінок.
Протягом 2009-2011 років брала активну участь у організації заходів школи
педагогів організаторів «від А до Я». Приймала участь в першому фестивалі
інтерактивних театрів «Об’єктивна реальність» (як керівник театру «На вірному
шляху»), «Останній дзвоник 2012» а також студентка брала участь у встановленні
рекорду України у категорії «Масові заходи» (танець Яків).
Студентка проявила активність у співпраці та набутті професійних вмінь та
навичок: отримала диплом за успішне закінчення курсів консультанта служби
«Телефон Довіри».
За роки навчання Катерина Юріївна зарекомендувала себе як дисциплінована,
пунктуальна та комунікативна студентка. А також продемонструвала здатність до
аналізу отриманих знань, відрізнялась відповідальним ставленням до навчання та
доброзичливістю у спілкуванні з одногрупниками та викладачами.
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