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Юлія

Ігорівна

навчається

на

IV-му

курсі

соціально-психологічного

факультету за спеціальністю «Соціальна педагогіка» освітньо-кваліфікаційного
рівня «Бакалавр» (навчання за державним фінансуванням).
Протягом чотирьох років навчання студентка систематично відвідувала
навчальні заняття, продемонструвала високий рівень успішності за результатами
ПМР (успішно склала 174 ПМР). За результатами заліково-екзаменаційної сесії
успішно склала 81 заліки та екзамени. Заборгованості немає. Середній бал
успішності становить 4,95 (91,71) балів. Загальний рейтинг успішності складає
22620 бали (2 місце серед 42 студентів).
Студенткою виконана на «відмінно» курсова робота на тему «Методи
соціально-педагогічної діагностики сімейних конфліктів» (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 склала комплексний кваліфікаційний
екзамен із соціальної педагогіки на «відмінно» та на «відмінно» захистила
бакалаврську роботу на тему: «Електронний підручник у системі підготовки
волонтерів студентських соціальних служб для молоді» (науковий керівник:
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та педагогічної
майстерності О.В. Ілліна). Результати наукового дослідження були опубліковані у
збірнику наукових робіт викладачів і студентів, виданому за редакцією Н.П. Павлик
(Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2012) та представлені на ІІІ турі
Всеукраїнської олімпіади із «Соціальної педагогіки».
Протягом навчання студентка проходила 2 активні практики «Літню
педагогічну» у Житомирському міському центрі науково-технічної творчості
учнівської молоді та «Практику із соціальної роботи» в Житомирському міському

центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Характеристики з місця
проходження практики позитивні з пропозиціями відмінних оцінок.
Юлія Ігорівна виявляла різнобічний інтерес до поза навчальних видів
діяльності в університеті та за його межами. Юлія є консультантом спеціалізованої
соціальної служби «Телефон Довіри», волонтеркою волонтерського загону
«Паритет» та Студентської соціальної служби для молоді при ЖДУ ім. І.Франка,
брала участь у таких акціях: «Подаруй дитині радість», «Казки малюкам»,
телерадіомарафон «Відкрий серце дітям», «Серце до серця», «Подаруй дитині
книжку», «Ярмарок ґендерних інновацій Житомирської області», масова наочна
акція «Стоп сексизм», «Дитинство у спогадах» у Житомирській області за
підтримки Фонду Конрада Аденауера та Фонду братів Кличко, «Я проти
насильства», «Пандус для людей»; була волонтеркою акції «ІІ інклюзивного
театрального фестивалю «Театр без кордонів», організованого Житомирською
обласною Асоціацією фахівців соціальної сфери та благодійної акції приуроченої до
Міжнародного дня захисту прав дітей; приймала безпосередню участь у реалізації
соціального проекту «Ґендерна просвіта молоді Житомирщини» за підтримки
Українського Жіночого Фонду, семінарі «Організація та проведення комунікаційних
(PR) кампаній в інтересах дітей і жінок» за підтримки Проекту Євросоюзу «Права
жінок і дітей в Україні», заходу «День Інформаційних Технологій НУО-4»,
організованому компанією Microsoft в Україні. Також за роки навчання брала участь
у12 науково-практичних конференціях та має 15 публікацій.
За період навчання Покотило Юлія приймала активну участь в конкурсах.
Зокрема, стала однією з переможниць конкурсу «Перший крок до успіху», головним
організатором якого є Український жіночий фонд.
Студентка проявляла 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», сертифікат, що засвідчує участь у
тренінговій програмі у Школі ґендерної рівності, диплом за успішне закінчення
курсів консультанта служби «Телефон Довіри», а також грамоту за ІІІ місце у ІV
міському конкурсі «Волонтер року».

Протягом трьох років Юлія виконувала обов’язки старости групи і була
головою економічного сектору Ради Студентського Братства факультету. За роки
навчання проявила себе як відповідальна, виконувала доручення деканату,
продемонструвала здатність до співпраці, відрізнялась відповідальним ставленням
до навчання, наполегливістю та дисциплінованістю. Успіхи і досягнення студентки
у різних видах діяльності, особистісні якості, які орієнтовані на конструктивну
співпрацю, можуть розглядатися як позитивний прогноз професійної успішності.

Декан соціально-психологічного

О.Л. Музика

Факультету, професор
Куратор

Т.І. Заган

