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Олена

Вікторівна

навчається

на

ІV-му

курсі

соціально-

психологічного факультету за спеціальністю «Соціальна педагогіка» освітньокваліфікаційного рівня «Бакалавр» (за державним фінансуванням).
Протягом чотирьох років навчання студентка систематично відвідувала
навчальні заняття (має 21 пропущене заняття), продемонструвала достатній рівень
успішності за результатами ПМР (успішно склала 171 ПМР). За результатами
заліково-екзаменаційної сесії успішно склала 74 заліки та екзамени. Заборгованості
немає. Середній бал успішності становить 4,0 (81,28) балів. Динаміка успішності
має хвилеподібний характер. Загальний рейтинг успішності складає 20153 балів (16
місце серед 42 студентів).
Студенткою виконана на «добре» курсова робота з соціальної педагогіки на
тему: «Організація роботи соціального педагога з дітьми з малозабезпечених сімей»
(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: «Аксеологічні характеристики
соціально-педагогічної взаємодії сім’ї та школи» (науковий керівник: старший
викладач кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності З.В.
Залібовська-Ільніцька). Результати наукового дослідження були опубліковані у
збірнику наукових робіт студентів соціально-психологічного факультету, виданому
за редакцією Н.П. Павлик (Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2012).
Протягом навчання студентка проходила 2 активні практики: у ДОТ
«Сонячний», виконуючи обов’язки вихователя та вожатого, та у Житомирському
обласному

притулку

для

неповнолітніх,

виконуючи

обов’язки

вихователя.

Характеристики з місця проходження практики позитивні з пропозиціями відмінних
оцінок.
Одногрупники цінують її за щирість, доброту, старанність, відповідальність та
готовність допомогти. А також студентка брала участь у встановленні рекорду
України у категорії «Масові заходи» (танець Яків), в акції «Пандус» та благодійної
акції «На два життя одразу» в підтримку В.Ф.Шинкарука.
За роки навчання студентка продемонструвала здатність до співпраці,
відповідальне

ставлення

дисциплінованістю.

А

до

також

навчання,
виявляла

відрізнялась
доброзичливість

організованістю
у

спілкуванні

та
з

одногрупниками. 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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