
Характеристика 
студентки 4 курсу соціально-психологічного факультету 

Житомирського державного університету імені Івана Франка 

Бількевич Наталії Миколаївни 
Бількевич Наталія Миколаївна навчається на 4-му курсі соціально-психологічного 

факультету за спеціальністю «Соціальна педагогіка» освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Бакалавр» (за контрактним замовленням). Протягом всього періоду навчання студентка 
систематично відвідувала навчальні заняття, продемонструвала середній рівень успішності за 
ПМР: успішно склала 164 ПМР. За результатами заліково-екзаменаційної сесії успішно склала 
76 заліків і екзаменів. Середній бал успішності становить 4 (84,87). Динаміка успішності має 
хвилеподібний характер. Загальний рейтинг успішності складає 20380 балів (13 місце серед 42 
студентів). 

Студенткою виконана та захищена на «добре» курсова робота з соціальної педагогіки на 
тему: «Проблема дитячої жорстокості у роботі соціального педагога ЗОШ» (науковий керівник: 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри О. В. Ілліна). За результатами державної атестації 
на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студентка на «відмінно» склала 
комплексний кваліфікаційний екзамен з соціальної педагогіки та на «відмінно» захистила 
бакалаврську роботу на тему: «Кейс-технології соціального педагога ЗОШ з формування 
здорового способу життя підлітків» (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри О. В. Ілліна). 

Протягом навчання студентка проходила три активні практики: Житомирський міський 
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, МДТ «Артек», Володарськ-Волинський 
районний центр для сім’ї молоді і спорту. Характеристики з місця проходження практики 
позитивні з пропозиціями відмінних оцінок. 

Брала участь в науковій, громадській та позанавчальній діяльності, зокрема: 
- пройшла курси підготовки волонтерів до роботи на Телефоні Довіри (2009 рік); 
- учасниця флеш-мобу «Яків» (участь у встановленні рекорду України) (2009); 
- закінчила курс за програмою Інтел «навчання для майбутнього» (використання інформаційно-

комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до державного 
стандарту освіти України) (м. Житомир, 2012); 

- учасниця флеш-мобу «Обійми універ» (м. Житомир, 2011). 
За роки навчання студентка продемонструвала здатність до особистісного зростання, як у 

навчальній діяльності, так і в позанавчальній роботі; дисциплінованість, відповідальність та 
доброзичливість у спілкуванні з одногрупниками. Протягом навчання Наталія Миколаївна 
активно займається науковою діяльністю. 

Публікація результатів дослідження: 
Бількевич Н. М. Кейс-технології в роботи соціального педагога  ЗОШ з сприяння здорового 

способу життя підлітків / Н. М. Бількевич // Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник 
наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н. П. Павлик]. – Житомир : Вид-во 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 139 – 140. 

 
Куратор групи       асистент С.А.Товщик 
 
Декан СПФ       професор О.Л.Музика 
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Гончаренко Катерини Олегівни  
Гончаренко Катерина Олегівна навчається на 4-му курсі соціально-психологічного 

факультету за спеціальністю «Соціальна педагогіка» освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Бакалавр» (за державним замовленням). 

Протягом всього періоду навчання студентка продемонструвала низький рівень успішності 
за ПМР: успішно склала 108 ПМР. За результатами заліково-екзаменаційної сесії успішно 
склала 76 заліків і екзаменів. Середній бал успішності становить 69,78 балів. Динаміка 
успішності має хвилеподібний характер. Загальний рейтинг успішності складає 13449 балів (38 
місце серед 42 студентів). 

Студенткою виконана та захищена на «задовільно» курсова робота з соціальної педагогіки 
на тему: «Технології взаємодії соціального педагога школи із засобами масової інформації» 
(науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри О. В. Ілліна). За результатами 
державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студентка на 
«добре» та склала комплексний кваліфікаційний екзамен з соціальної педагогіки та на 
«задовільно» захистила бакалаврську роботу на тему: «Реабілітація наркозалежних в Україні та 
за кордоном: порівняльний аналіз» (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри І. В. Літяга). 

Протягом навчання студентка проходила три активні практики: Житомирський обласний 
центр ресоціалізації наркозалежної молоді «Твоя перемога» (двічі), Житомирський обласний 
притулок для дітей Житомирської обласної ради. Характеристики з місця проходження практики 
позитивні з пропозиціями відмінних оцінок. 

Брала участь в науковій, громадській та поза навчальній діяльності, зокрема: 
- учасниця волонтерського загону «Твоя перспектива»; 
- учасниця флеш-мобу «Яків» (участь у встановленні рекорду України) (2009); 
- приймала участь у розбудові культурно-мистецького центру «Поліська хата» (с. Городське, 

2011). 
- закінчила курс за програмою Інтел «навчання для майбутнього» (використання інформаційно-

комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до державного 
стандарту освіти України) (м. Житомир, 2012). 

За роки навчання студентка продемонструвала здатність до особистісного зростання, як у 
навчальній діяльності, так і в позанавчальній роботі; дисциплінованість, відповідальність та 
доброзичливість у спілкуванні з одногрупниками.  

Публікація результатів дослідження: 
 

Гончаренко К.О. Реабілітація наркозалежних в Україні та за кордоном: порівняльний аналіз / 
К.О. Гончаренко // Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і 
студентів / за заг. ред. Н. П. Павлик]. – Житомир : Вид-во Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, 2012. – С. 81 – 82.  
 

Куратор групи       асистент С.А.Товщик 
 
Декан СПФ       професор О.Л.Музика 
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Горай Оксани Валентинівни 
 

Горай Оксана Валентинівна навчається на 4-му курсі соціально-психологічного 
факультету за спеціальністю «Соціальна педагогіка» освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Бакалавр» (за контрактним замовленням). Протягом всього періоду навчання студентка 
систематично відвідувала навчальні заняття, продемонструвала середній рівень успішності за 
ПМР: успішно склала 173 ПМР. За результатами заліково-екзаменаційної сесії успішно склала 
76 заліків і екзаменів. Середній бал успішності становить 4 (83,72). Динаміка успішності має 
хвилеподібний характер. Загальний рейтинг успішності складає 20783 балів (11 місце серед 42 
студентів). 

Студенткою виконана та захищена на «відмінно» курсова робота з соціальної педагогіки 
на тему: «Соціально-педагогічна допомога ВІЛ/інфікованій дитині та її сім’ї» (науковий керівник: 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри О. В. Ілліна). За результатами державної атестації 
на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студентка на «відмінно»склала 
комплексний кваліфікаційний екзамен з соціальної педагогіки та на «відмінно» захистила 
бакалаврську роботу на тему: «Компаративний аналіз профільної підготовки соціального 
педагога в освітніх системах Франції та України» (науковий керівник: кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри С. М. Ситняківська). 

Протягом навчання студентка проходила три активні практики: Житомирський міський 
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (двічі), ДОТ «Супутник». Характеристики з 
місця проходження практики позитивні з пропозиціями відмінних оцінок. Протягом навчання 
Оксана Валентинівна активно займається науковою діяльністю. 

Брала участь в науковій, громадській та поза навчальній діяльності, зокрема: 
- учасниця культурно-масових заходів;  
- учасниця флеш-мобу «Яків» (участь у встановленні рекорду України) (2009); 
- закінчила курс за програмою Інтел «навчання для майбутнього» (використання інформаційно-

комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до державного 
стандарту освіти України) (м. Житомир, 2012); 

- учасниця флеш-мобу «Обійми універ» (м. Житомир, 2011). 
За роки навчання студентка продемонструвала здатність до особистісного зростання, як у 

навчальній діяльності, так і в позанавчальній роботі; дисциплінованість, відповідальність та 
доброзичливість у спілкуванні з одногрупниками. 

Публікація результатів дослідження: 
Горай О.В. Компаративний аналіз профільної підготовки соціального педагога в освітніх 
системах Франції та України / Н. М. Бількевич // Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник 
наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н. П. Павлик]. – Житомир : Вид-во 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 58 – 59. 

 
Куратор групи       асистент С.А.Товщик 
 
Декан СПФ       професор О.Л.Музика 
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Іващенко Наталії Вікторівни 
 

Іващенко Наталія Вікторівна навчається на 4-му курсі соціально-психологічного 
факультету за спеціальністю «Соціальна педагогіка» освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Бакалавр» (за державним замовленням). 

Протягом всього періоду навчання студентка систематично відвідувала навчальні заняття, 
продемонструвала середній рівень успішності за ПМР: успішно склала 174 ПМР. За 
результатами заліково-екзаменаційної сесії успішно склала 76 заліків і екзаменів. Середній бал 
успішності становить 4 (88,03). Динаміка успішності має хвилеподібний характер. Загальний 
рейтинг успішності складає 21777 балів (6 місце серед 42 студентів). 

Студенткою виконана та захищена на «відмінно» курсова робота з соціальної педагогіки 
на тему: «Роль молодіжних громадських організацій у здійсненні молодіжної соціальної 
політики» (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри О. В. Ілліна). За 
результатами державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
студентка на «відмінно» склала комплексний кваліфікаційний екзамен з соціальної педагогіки та 
на «відмінно» захистила бакалаврську роботу на тему: «Технологія соціально-педагогічної 
діяльності в умовах дитячої лікувальної установи» (науковий керівник: кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри О. В. Ілліна). 

Протягом навчання студентка проходила три активні практики:  у Житомирській обласній 
соціальній службі у справах дітей, молоді та спорту, Житомирській міській дитячій лікарні № 1, 
Житомирська міська служба у справах сім’ї, дітей та молоді. Характеристики з місця 
проходження практики позитивні з пропозиціями відмінних оцінок. Протягом навчання Наталія 
Вікторівна активно займається науковою діяльністю. Брала участь в науковій, громадській та 
поза навчальній діяльності, зокрема: 

- пройшла курси підготовки волонтерів до роботи на Телефоні Довіри (2010 рік); 
- учасниця флеш-мобу «Яків» (участь у встановленні рекорду України) (2009); 
- закінчила курс за програмою Інтел «навчання для майбутнього» (використання інформаційно-

комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до державного 
стандарту освіти України) (м. Житомир, 2012); 

- учасниця флеш-мобу «Обійми універ» (м. Житомир, 2011). 
За роки навчання студентка продемонструвала здатність до особистісного зростання, як у 

навчальній діяльності, так і в позанавчальній роботі; дисциплінованість, пунктуальність, 
відповідальність та доброзичливість у спілкуванні з одногрупниками та викладачами 

Публікація результатів дослідження: 
Іващенко Н. В. Соціально-педагогічна діяльність в умовах лікувальної установи / Н. В. 

Іващенко // Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і 
студентів / за заг. ред. Н. П. Павлик]. – Житомир : Вид-во Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, 2012. – С. 149 – 150. 

 
Куратор групи       асистент С.А.Товщик 
Декан СПФ       професор О.Л.Музика 
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Кищук Мирослави Миколаївни 
 

Кищук Мирослава Миколаївна навчається на 4-му курсі соціально-психологічного 
факультету за спеціальністю «Соціальна педагогіка» освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Бакалавр» (за контрактним замовленням). 

Протягом всього періоду навчання студентка систематично відвідувала навчальні заняття, 
продемонструвала середній рівень успішності за ПМР: успішно склала 169 ПМР. За 
результатами заліково-екзаменаційної сесії успішно склала 76 заліків і екзаменів. Середній бал 
успішності становить 4 (80,49). Динаміка успішності має хвилеподібний характер. Загальний 
рейтинг успішності складає 20024 балів (18 місце серед 42 студентів). 

Студенткою виконана та захищена на «добре» курсова робота з соціальної педагогіки на 
тему: «Девіантна поведінка підлітків як соціально-педагогічна проблема» (науковий керівник: 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри О. В. Ілліна). За результатами державної атестації 
на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студентка на «добре» склала 
комплексний кваліфікаційний екзамен з соціальної педагогіки та на «добре» захистила 
бакалаврську роботу на тему: «Соціальна адаптація випускників інтернат них закладів для 
дітей-сиріт» (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри О. В. Ілліна). 

Протягом навчання студентка проходила три активні практики: Житомирський обласний 
притулок для дітей Житомирської обласної ради (двічі), Лугинський районний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді. Характеристики з місця проходження практики позитивні з 
пропозиціями відмінних оцінок. 

Брала участь в науковій, громадській та поза навчальній діяльності, зокрема: 
- учасниця флеш-мобу «Яків» (участь у встановленні рекорду України) (2009); 
- закінчила курс за програмою Інтел «навчання для майбутнього» (використання 
інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до 
державного стандарту освіти України) (м. Житомир, 2012); 
- учасниця флеш-мобу «Обійми універ» (м. Житомир, 2011). 

За роки навчання студентка продемонструвала здатність до особистісного зростання, як у 
навчальній діяльності, так і в позанавчальній роботі; дисциплінованість, пунктуальність, 
відповідальність та доброзичливість у спілкуванні з одногрупниками та викладачами 

Публікація результатів дослідження: 
Кищук М. М.  Соціальна адаптація випускників інтернатних закладів для дітей-сиріт / М. М. 

Кищук // Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів / 
за заг. ред. Н. П. Павлик]. – Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені 
Івана Франка, 2012. – С. 62 – 63. 

 
 

Куратор групи       асистент С.А.Товщик 
 
Декан СПФ       професор О.Л.Музика 



Характеристика 
студентки 4 курсу соціально-психологічного факультету 

Житомирського державного університету імені Івана Франка 

Кобзун Вікторії Сергіївни 
 

Кобзун Вікторія Сергіївна навчається на 4-му курсі соціально-психологічного факультету 
за спеціальністю «Соціальна педагогіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (за 
державним замовленням). Протягом всього періоду навчання студентка систематично 
відвідувала навчальні заняття, продемонструвала високий рівень успішності за ПМР: успішно 
склала 172 ПМР. За результатами заліково-екзаменаційної сесії успішно склала 76 заліків і 
екзаменів. Середній бал успішності становить 5 (91,09). Динаміка успішності має хвилеподібний 
характер. Загальний рейтинг успішності складає 22445 балів (3 місце серед 42 студентів). 

Студенткою виконана та захищена на «відмінно» курсова робота з соціальної педагогіки 
на тему: «Методика і практика ресоціалізації безпритульних дітей» (науковий керівник: кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри О. В. Ілліна). За результатами державної атестації на 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студентка на «відмінно» склала 
комплексний кваліфікаційний екзамен з соціальної педагогіки та на «відмінно» захистила 
бакалаврську роботу на тему: «Соціально-педагогічний аналіз проблеми вільного часу 
старшокласників ЗОШ» (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри І. В. 
Літяга). 

Протягом навчання студентка проходила три активні практики: Житомирська обласна 
соціальна служба у справах дітей, молоді та спорту, Житомирська міська дитяча лікарня № 1, 
Житомирський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Характеристики з 
місця проходження практики позитивні з пропозиціями відмінних оцінок. 

Протягом навчання Вікторія Кобзун активно займається науковою діяльністю. 
Брала участь в науковій, громадській та поза навчальній діяльності, зокрема: 

- пройшла курси підготовки волонтерів до роботи на Телефоні Довіри (2009 рік); 
- учасниця флеш-мобу «Яків» (участь у встановленні рекорду України) (2009); 

- учасниця флеш-мобу «Обійми універ» (м. Житомир, 2011); 
- закінчила курс за програмою Інтел «навчання для майбутнього» (використання інформаційно-

комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до державного 
стандарту освіти України) (м. Житомир, 2012). 

За роки навчання студентка продемонструвала здатність до особистісного зростання, як у 
навчальній діяльності, так і в позанавчальній роботі; дисциплінованість, відповідальність та 
доброзичливість у спілкуванні з одногрупниками. 

Публікація результатів дослідження: 
Кобзун В. С. Соціально-педагогічний аналіз проблеми вільного часу старшокласників ЗОШ / В. 
С. Кобзун // Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і 
студентів / за заг. ред. Н. П. Павлик]. – Житомир : Вид-во Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, 2012. – С. 137 – 138.  
 

Куратор групи       асистент С.А.Товщик 
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Характеристика 
студентки 4 курсу соціально-психологічного факультету 

Житомирського державного університету імені Івана Франка 

Ковальчук Любові Миколаївни 
 

Ковальчук Любов Миколаївна навчається на 4-му курсі соціально-психологічного 
факультету за спеціальністю «Соціальна педагогіка» освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Бакалавр» (за контрактним замовленням). 

Протягом всього періоду навчання студентка систематично відвідувала навчальні заняття, 
продемонструвала середній рівень успішності за ПМР: успішно склала 167 ПМР. За 
результатами заліково-екзаменаційної сесії успішно склала 76 заліків і екзаменів. Середній бал 
успішності становить 4 (79,38). Динаміка успішності має хвилеподібний характер. Загальний 
рейтинг успішності складає 19691 балів (22 місце серед 42 студентів). 
        Студенткою виконана та захищена на «відмінно» курсова робота з соціальної педагогіки на 
тему: «Соціально-педагогічна робота з дітьми з обмеженими функціональними можливостями» 
(науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри О. В. Ілліна). За результатами 
державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студентка на 
«добре» склала комплексний кваліфікаційний екзамен з соціальної педагогіки та на «добре» 
захистила бакалаврську роботу на тему «Самостійна робота як чинник формування 
професійної готовності майбутнього соціального педагога» (науковий керівник: кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри С. М. Ситняківська). 

Протягом навчання студентка проходила три активні практики: Житомирський обласний 
притулок для дітей Житомирської обласної ради (двічі), ДОТ «Берег». Характеристики з місця 
проходження практики позитивні з пропозиціями відмінних оцінок. 

Протягом навчання Любов Миколаївна  активно займається науковою діяльністю. 
Брала участь в науковій, громадській та поза навчальній діяльності, зокрема: 

- учасниця флеш-мобу «Яків» (участь у встановленні рекорду України) (2009); 
- закінчила курс за програмою Інтел «навчання для майбутнього» (використання інформаційно-

комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до державного 
стандарту освіти України) (м. Житомир, 2012); 

- учасниця флеш-мобу «Обійми універ» (м. Житомир, 2011). 
За роки навчання студентка продемонструвала здатність до особистісного зростання, як у 

навчальній діяльності, так і в позанавчальній роботі; дисциплінованість, відповідальність та 
доброзичливість у спілкуванні з одногрупниками. 

Публікація результатів дослідження: 
 

Ковальчук Л. М. Самостійна робота як чинник формування професійної готовності 
майбутнього соціального педагога  / Л. М. Ковальчук // Актуальні проблеми соціальної сфери : 
[збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н. П. Павлик]. – Житомир : Вид-во 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 42 – 43. 
 

Куратор групи       асистент С.А.Товщик 
 
Декан СПФ       професор О.Л.Музика 

 



Характеристика 
студентки 4 курсу соціально-психологічного факультету 

Житомирського державного університету імені Івана Франка 

Копачені Альони Володимирівни 
 

Копаченя Альона Володимирівна навчається на 4-му курсі соціально-психологічного 
факультету за спеціальністю «Соціальна педагогіка» освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Бакалавр» (за контрактним замовленням). 

Протягом всього періоду навчання студентка систематично відвідувала навчальні заняття, 
продемонструвала середній рівень успішності за ПМР: успішно склала 168 ПМР. За 
результатами заліково-екзаменаційної сесії успішно склала 76 заліків і екзаменів. Середній бал 
успішності становить 4 (81,21). Динаміка успішності має хвилеподібний характер. Загальний 
рейтинг успішності складає 20081 балів (17 місце серед 42 студентів). 

Студенткою виконана та захищена на «добре» курсова робота з соціальної педагогіки на 
тему: «Технології соціально-педагогічної діяльності з безпритульними дітьми» (науковий 
керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри О. В. Ілліна). За результатами державної 
атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студентка на «добре» склала 
комплексний кваліфікаційний екзамен з соціальної педагогіки та на «добре» захистила 
бакалаврську роботу на тему: «Формування професійних цінностей у майбутніх соціальних 
педагогів під час навчання у ВНЗ» (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри С. М. Ситняківська). 

Протягом навчання студентка проходила три активні практики: Житомирський міський 
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (двічі), ДОТ «Сонячний». Характеристики з 
місця проходження практики позитивні з пропозиціями відмінних оцінок. 

Протягом навчання Альона Володимирівна активно займається науковою діяльністю. 
Брала участь в науковій, громадській та поза навчальній діяльності, зокрема: 

- учасниця флеш-мобу «Яків» (участь у встановленні рекорду України) (2009); 
- закінчила курс за програмою Інтел «навчання для майбутнього» (використання інформаційно-

комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до державного 
стандарту освіти України) (м. Житомир, 2012); 

- учасниця флеш-мобу «Обійми універ» (м. Житомир, 2011). 
За роки навчання студентка продемонструвала здатність до особистісного зростання, як у 

навчальній діяльності, так і в позанавчальній роботі; дисциплінованість, відповідальність та 
доброзичливість у спілкуванні з одногрупниками. 

Публікація результатів дослідження: 
 

Копаченя А. В. Формування професійних цінностей у майбутніх соціальних педагогів під час 
навчання у ВНЗ  / А. В. Копаченя // Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових 
робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н. П. Павлик]. – Житомир : Вид-во Житомирського 

державного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 60 – 61. 
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Характеристика 
студента 4 курсу соціально-психологічного факультету 

Житомирського державного університету імені Івана Франка 

Кравчука Вадима Степановича 
 

Кравчук Вадим Степанович навчається на 4-му курсі соціально-психологічного факультету 
за спеціальністю «Соціальна педагогіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (за 
державним  замовленням). 

Протягом всього періоду навчання студент систематично відвідував навчальні заняття, 
продемонстрував середній рівень успішності за ПМР: успішно склав 137 ПМР. За результатами 
заліково-екзаменаційної сесії успішно склав 76 заліків і екзаменів. Середній бал успішності 
становить 3 (73,83). Динаміка успішності має хвилеподібний характер. Загальний рейтинг 
успішності складає 16522 балів (29 місце серед 42 студентів). 

Студентом виконана та захищена на «задовільно» курсова робота з соціальної педагогіки 
на тему: «Законодавство України про молодіжну соціальну політику » (науковий керівник: 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри О. В. Ілліна). За результатами державної атестації 
на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студент на «добре» склав комплексний 
кваліфікаційний екзамен з соціальної педагогіки та на «відмінно» захистив бакалаврську роботу 
на тему: «Соціально-педагогічне посередництво у діяльності соціального педагога ЗОШ» 
(науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри С. М. Ситняківська). 

Протягом навчання студент проходив три активні практики: Житомирський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (двічі), ДОТ «Артек». Характеристики з місця 
проходження практики позитивні з пропозиціями відмінних оцінок. 

Брав участь в науковій, громадській та поза навчальній діяльності, зокрема: 
- приймав участь у розбудові культурно-мистецького центру «Поліська хата» (с. Городське, 

2011); 
- пройшов курси підготовки волонтерів до роботи на Телефоні Довіри (2011 рік); 
- учасник міжнародного проекту «протидія торгівлі неповнолітніми в Україні та Молдові» (2010); 
- учасник флеш-мобу «Яків» (участь у встановленні рекорду України) (2009); 
- закінчив курс за програмою Інтел «навчання для майбутнього» (використання інформаційно-

комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до державного 
стандарту освіти України) (м. Житомир, 2012); 

- учасник флеш-мобу «Обійми універ» (м. Житомир, 2011). 
За роки навчання студентка продемонструвала здатність до особистісного зростання, як у 

навчальній діяльності, так і в позанавчальній роботі; дисциплінованість, відповідальність та 
доброзичливість у спілкуванні з одногрупниками. 

Публікація результатів дослідження: 
Кравчук В. С. Соціально-педагогічне посередництво у діяльності соціального педагога ЗОШ / В. 
С. Кравчук // Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і 
студентів / за заг. ред. Н. П. Павлик]. – Житомир : Вид-во Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, 2012. – С. 144 – 145. 
 

Куратор групи       асистент С.А.Товщик 
Декан СПФ       професор О.Л.Музика 



Характеристика 
студентки 4 курсу соціально-психологічного факультету 

Житомирського державного університету імені Івана Франка 

Куранової Катерини Олександрівни 
 

Куранова Катерина Олександрівна навчається на 4-му курсі соціально-психологічного 
факультету за спеціальністю «Соціальна педагогіка» освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Бакалавр» (за державним замовленням). 

Протягом всього періоду навчання студентка систематично відвідувала навчальні заняття, 
продемонструвала високий рівень успішності за ПМР: успішно склала 172 ПМР. За 
результатами заліково-екзаменаційної сесії успішно склала 76 заліків і екзаменів. Середній бал 
успішності становить 4 (90,00). Динаміка успішності має хвилеподібний характер. Загальний 
рейтинг успішності складає 22008 балів (4 місце серед 42 студентів). 

Студенткою виконана та захищена на «відмінно» курсова робота з соціальної педагогіки 
на тему: «Комп’ютерна залежність підлітків як соціально-педагогічна проблема» (науковий 
керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри О. В. Ілліна). За результатами державної 
атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студентка на «відмінно» 
склала комплексний кваліфікаційний екзамен з соціальної педагогіки та на «відмінно» 
захистила бакалаврську роботу на тему: «Недільна школа як чинник соціалізації особистості» 
(науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри С. М. Ситняківська). 

Протягом навчання студентка проходила три активні практики: Житомирський обласний 
центр ресоціалізації наркозалежної молоді «Твоя перемога» (двічі), ЗОШ № 16 (м. Житомир). 
Характеристики з місця проходження практики позитивні з пропозиціями відмінних оцінок. 

Протягом навчання Катерина Олександрівна активно займається науковою діяльністю. 
Брала участь в науковій, громадській та поза навчальній діяльності, зокрема: 

- учасниця Школи тренерів гендерної рівності при СССМ; 
- учасниця флеш-мобу «Яків» (участь у встановленні рекорду України) (2009); 
- закінчила курс за програмою Інтел «навчання для майбутнього» (використання інформаційно-

комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до державного 
стандарту освіти України) (м. Житомир, 2012); 

- учасниця флеш-мобу «Обійми універ» (м. Житомир, 2011). 
За роки навчання студентка продемонструвала здатність до особистісного зростання, як у 
навчальній діяльності, так і в позанавчальній роботі; дисциплінованість, відповідальність та 
доброзичливість у спілкуванні з одногрупниками. 

Публікація результатів дослідження: 
Куранова К.О. Недільна школа як чинник соціалізації особистості школяра / К. О. Куранова // 
Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. 
ред. Н. П. Павлик]. – Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана 
Франка, 2012. – С. 161 – 163. 
 

Куратор групи       асистент С.А.Товщик 
 
Декан СПФ       професор О.Л.Музика 

 



Характеристика 
студентки 4 курсу соціально-психологічного факультету 

Житомирського державного університету імені Івана Франка 

Мельник Анни Миколаївни 
 

Мельник Анна Миколаївна навчається на 4-му курсі соціально-психологічного факультету 
за спеціальністю «Соціальна педагогіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (за 
державним  замовленням). 

Протягом всього періоду навчання студентка систематично відвідувала навчальні заняття, 
продемонструвала середній рівень успішності за ПМР: успішно склала 172 ПМР. За 
результатами заліково-екзаменаційної сесії успішно склала 76 заліків і екзаменів. Середній бал 
успішності становить 4 (86,26). Динаміка успішності має хвилеподібний характер. Загальний 
рейтинг успішності складає 21369 балів (8 місце серед 42 студентів). 

Студенткою виконана та захищена на «добре» курсова робота з соціальної педагогіки на 
тему: «Соціально-педагогічна робота з дітьми, що мають проблеми у навчанні» (науковий 
керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри О. В. Ілліна). За результатами державної 
атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студентка на «відмінно» 
склала комплексний кваліфікаційний екзамен з соціальної педагогіки та на «добре «захистила 
бакалаврську роботу на тему: «Розвиток професійної творчості майбутніх соціальних педагогів 
в процесі практики і соціальної роботи» (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри С. М. Ситняківська). 

Протягом навчання студентка проходила три активні практики: Червоноармійський 
районний центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді (двічі), Житомирська обласна 
соціальна служба у справах дітей, молоді та спорту. Характеристики з місця проходження 
практики позитивні з пропозиціями відмінних оцінок. 

Протягом навчання Оксана Валентинівна активно займається науковою діяльністю. 
Брала участь в науковій, громадській та поза навчальній діяльності, зокрема: 

- учасниця флеш-мобу «Яків» (участь у встановленні рекорду України) (2009); 
- закінчила курс за програмою Інтел «навчання для майбутнього» (використання інформаційно-

комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до державного 
стандарту освіти України) (м. Житомир, 2012); 

- учасниця флеш-мобу «Обійми універ» (м. Житомир, 2011). 
За роки навчання студентка продемонструвала здатність до особистісного зростання, як у 

навчальній діяльності, так і в позанавчальній роботі; дисциплінованість, відповідальність та 
доброзичливість у спілкуванні з одногрупниками. 

Публікація результатів дослідження: 
Мельник А. М. Розвиток професійної творчості майбутніх соціальних педагогів в процесі 
практики і соціальної роботи / А. М. Мельник // Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник 
наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н. П. Павлик]. – Житомир : Вид-во 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 56 – 57. 
 

Куратор групи       асистент С.А.Товщик 
 
Декан СПФ       професор О.Л.Музика 
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Житомирського державного університету імені Івана Франка 

Репанчук Тетяни Олегівни 
 

Репанчук Тетяна Олегівна навчається на 4-му курсі соціально-психологічного факультету 
за спеціальністю «Соціальна педагогіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (за 
державним  замовленням). 

Протягом всього періоду навчання студентка систематично відвідувала навчальні заняття, 
продемонструвала середній рівень успішності за ПМР: успішно склала 173 ПМР. За 
результатами заліково-екзаменаційної сесії успішно склала 76 заліків і екзаменів. Середній бал 
успішності становить 4 (85,84). Динаміка успішності має хвилеподібний характер. Загальний 
рейтинг успішності складає 21189 балів (9 місце серед 42 студентів). 

Студенткою виконана та захищена на «добре» курсова робота з соціальної педагогіки на 
тему: «Розвиток волонтерського руху в Україні» (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри О. В. Ілліна). За результатами державної атестації на здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» студентка на «відмінно» склала комплексний 
кваліфікаційний екзамен з соціальної педагогіки та на «добре» захистила бакалаврську роботу 
на тему: «Іншомовне навчання майбутнього соціального педагога як чинник професійного 
становлення фахівця» (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри С. М. 
Ситняківська). 
Протягом навчання студентка проходила три активні практики: Житомирська обласна соціальна 
служба у справах дітей, молоді та спорту, Бердичівський міський центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, ДОТ «Берег». Характеристики з місця проходження практики позитивні з 
пропозиціями відмінних оцінок.  

Брала участь в науковій, громадській та поза навчальній діяльності, зокрема: 
- учасниця флеш-мобу «Яків» (участь у встановленні рекорду України) (2009); 
- закінчила курс за програмою Інтел «навчання для майбутнього» (використання інформаційно-

комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до державного 
стандарту освіти України) (м. Житомир, 2012); 

- учасниця флеш-мобу «Обійми універ» (м. Житомир, 2011). 
За роки навчання студентка продемонструвала здатність до особистісного зростання, як у 

навчальній діяльності, так і в позанавчальній роботі; дисциплінованість, відповідальність та 
доброзичливість у спілкуванні з одногрупниками. 

Публікація результатів дослідження: 
Репанчук Т. О. Іншомовне навчання майбутнього соціального педагога як чинник 

становлення фахівця / Т. О. Репанчук // Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник 
наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н. П. Павлик]. – Житомир : Вид-во 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 42 – 43. 
 

Куратор групи       асистент С.А.Товщик 
 
Декан СПФ       професор О.Л.Музика 
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Савчук Тетяни Валентинівни 
 

Савчук Тетяна Валентинівна навчається на 4-му курсі соціально-психологічного 
факультету за спеціальністю «Соціальна педагогіка» освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Бакалавр» (за державним замовленням). 
Протягом всього періоду навчання студентка систематично відвідувала навчальні заняття, 
продемонструвала середній рівень успішності за ПМР: успішно склала 129 ПМР. За 
результатами заліково-екзаменаційної сесії успішно склала 76 заліків і екзаменів. Середній бал 
успішності становить 3 (70,58). Динаміка успішності має хвилеподібний характер. Загальний 
рейтинг успішності складає 15884 балів (32 місце серед 42 студентів). 

Студенткою виконана та захищена на «задовільно» курсова робота з соціальної педагогіки 
на тему: «Діти з обмеженими функціональними можливостями як об’єкт діяльності соціального 
педагога ЗОШ» (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри О. В. Ілліна). 
За результатами державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
студентка на «добре» склала комплексний кваліфікаційний екзамен з соціальної педагогіки та 
на «задовільно» захистила бакалаврську роботу на тему: «Вітагенний підхід до соціально-
педагогічної діяльності» (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри І. М. 
Круковська). 

Протягом навчання студентка проходила три активні практики: Коростенська соціальна 
служба для сім’ї, дітей та молоді , Житомирська обласна соціальна служба у справах дітей, 
молоді та спорту, Житомирський обласний притулок для дітей Житомирської обласної ради. 
Характеристики з місця проходження практики позитивні з пропозиціями відмінних оцінок. 

Брала участь в науковій, громадській та поза навчальній діяльності, зокрема: 
учасниця флеш-мобу «Яків» (участь у встановленні рекорду України) (2009); 
закінчила курс за програмою «Інтел – навчання для майбутнього» (використання інформаційно-
комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до державного 
стандарту освіти України) (м. Житомир, 2012); 
учасниця флеш-мобу «Обійми універ» (м. Житомир, 2011). 

За роки навчання студентка продемонструвала здатність до особистісного зростання, як у 
навчальній діяльності, так і в позанавчальній роботі; дисциплінованість, пунктуальність, 
відповідальність та доброзичливість у спілкуванні з одногрупниками та викладачами. 

 
 

Куратор групи       асистент С.А.Товщик 
 
Декан СПФ       професор О.Л.Музика 
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Житомирського державного університету імені Івана Франка 

Умінської Олександри Олегівни 
 

Умінська Олександра Олегівна навчається на 4-му курсі соціально-психологічного 
факультету за спеціальністю «Соціальна педагогіка» освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Бакалавр» (за контрактним замовленням). 

Протягом всього періоду навчання студентка систематично відвідувала навчальні заняття, 
продемонструвала середній рівень успішності за ПМР: успішно склала 163 ПМР. За 
результатами заліково-екзаменаційної сесії успішно склала 76 заліків і екзаменів. Середній бал 
успішності становить 4 (78,62). Динаміка успішності має хвилеподібний характер. Загальний 
рейтинг успішності складає 19398 балів (26 місце серед 42 студентів). 

Студенткою виконана та захищена на «добре» курсова робота з соціальної педагогіки на 
тему: «Ресоціалізація неповнолітніх, засуджених до покарань, непов’язаних з позбавленням 
волі» (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри О. В. Ілліна). За 
результатами державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
студентка на «добре» склала комплексний кваліфікаційний екзамен з соціальної педагогіки та 
на «добре» захистила бакалаврську роботу на тему: «Соціально-педагогічний зміст освіти у 
пенітенціарних закладах України» (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри І. В. Літяга). 

Протягом навчання студентка проходила три активні практики: Житомирський міський 
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (двічі), ДОТ «Сонячний». Характеристики з 
місця проходження практики позитивні з пропозиціями відмінних оцінок. 

Протягом навчання Олександра Олегівна активно займається науковою діяльністю. 
Брала участь в науковій, громадській та поза навчальній діяльності, зокрема: 

- учасниця Школи тренерів гендерної рівності при СССМ; 
- учасниця флеш-мобу «Яків» (участь у встановленні рекорду України) (2009); 
- закінчила курс за програмою Інтел «навчання для майбутнього» (використання інформаційно-

комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до державного 
стандарту освіти України) (м. Житомир, 2012); 

- учасниця флеш-мобу «Обійми універ» (м. Житомир, 2011). 
За роки навчання студентка продемонструвала здатність до особистісного зростання, як у 

навчальній діяльності, так і в позанавчальній роботі; дисциплінованість, пунктуальність, 
відповідальність та доброзичливість у спілкуванні з одногрупниками та викладачами 

Публікація результатів дослідження: 
Умінська О.О. Соціально-педагогічний зміст освіти у пенітенціарних закладах України / О. О. 
Умінська // Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і 
студентів / за заг. ред. Н. П. Павлик]. – Житомир : Вид-во Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, 2012. – С. 166 – 168. 
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Характеристика 
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Ярмолюк Людмили Володимирівни 
 

Ярмолюк Людмила Володимирівна навчається на 4-му курсі соціально-психологічного 
факультету за спеціальністю «Соціальна педагогіка» освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Бакалавр» (за контрактним замовленням). 

Протягом всього періоду навчання студентка систематично відвідувала навчальні заняття, 
продемонструвала середній рівень успішності за ПМР: успішно склала 127 ПМР. За 
результатами заліково-екзаменаційної сесії успішно склала 76 заліків і екзаменів. Середній бал 
успішності становить 3 (69,79). Динаміка успішності має хвилеподібний характер. Загальний 
рейтинг успішності складає 15182 балів (33 місце серед 42 студентів). 

Студенткою виконана та захищена на «задовільно» курсова робота з соціальної педагогіки 
на тему: «Соціально-педагогічна робота з дітьми з алкозалежних сімей в умовах сільської 
школи» (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри О. В. Ілліна). За 
результатами державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
студентка на «задовільно» склала комплексний кваліфікаційний екзамен з соціальної педагогіки 
та на «відмінно» захистила бакалаврську роботу на тему: «Гендерна експертиза законодавства 
України про сім’ю» (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор  С. В. Лісова). 

Протягом навчання студентка проходила три активні практики: Житомирська обласна 
соціальна служба у справах дітей, молоді та спорту, Черняхівський РВУМВС в Житомирській 
області, ДОТ «Берег». Характеристики з місця проходження практики позитивні з пропозиціями 
відмінних оцінок. 

Протягом навчання Людмила Володимирівна активно займається науковою діяльністю. 
Брала участь в науковій, громадській та поза навчальній діяльності, зокрема: 

- учасниця флеш-мобу «Яків» (участь у встановленні рекорду України) (2009); 
- закінчила курс за програмою Інтел «навчання для майбутнього» (використання інформаційно-

комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до державного 
стандарту освіти України) (м. Житомир, 2012); 

- учасниця флеш-мобу «Обійми універ» (м. Житомир, 2011). 
За роки навчання студентка продемонструвала здатність до особистісного зростання, як у 

навчальній діяльності, так і в позанавчальній роботі; дисциплінованість, пунктуальність, 
відповідальність та доброзичливість у спілкуванні з одногрупниками та викладачами. 

 
 

Куратор групи       асистент С.А.Товщик 
 
Декан СПФ       професор О.Л.Музика 
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Хохлової Олександри Сергіївни 
 

Хохлова Олександра Сергіївна навчається на 4-му курсі соціально-психологічного 
факультету за спеціальністю «Соціальна педагогіка» освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Бакалавр» (за контрактним замовленням). 

Протягом всього періоду навчання студентка систематично відвідувала навчальні заняття, 
продемонструвала низький рівень успішності за ПМР: успішно склала 94 ПМР. За результатами 
заліково-екзаменаційної сесії успішно склала 76 заліків і екзаменів. Середній бал успішності 
становить 3 (67,93). Динаміка успішності має хвилеподібний характер. Загальний рейтинг 
успішності складає 13300 балів (39 місце серед 42 студентів). 

Студенткою виконана та захищена на «задовільно» курсова робота з соціальної педагогіки 
на тему: «Соціальний супровід дітей з обмеженими функціональними можливостями у 
загальноосвітній школі» (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри О. В. 
Ілліна). За результатами державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» студентка на «задовільно» склала комплексний кваліфікаційний екзамен з 
соціальної педагогіки та на «задовільно» захистила бакалаврську роботу на тему: «Соціально-
педагогічні характеристики міжпоколіннєвої взаємодії» (науковий керівник: кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри І. М. Круковська). 

Протягом навчання студентка проходила три активні практики: Житомирський обласний 
центр ресоціалізації наркозалежної молоді «Твоя перемога» (двічі), Житомирський обласний 
притулок для дітей Житомирської обласної ради. Характеристики з місця проходження практики 
позитивні з пропозиціями відмінних оцінок. 

Протягом навчання Олександра Сергіївна активно займається науковою діяльністю. 
Брала участь в науковій, громадській та поза навчальній діяльності, зокрема: 

- учасниця флеш-мобу «Яків» (участь у встановленні рекорду України) (2009); 
- закінчила курс за програмою Інтел «навчання для майбутнього» (використання інформаційно-

комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до державного 
стандарту освіти України) (м. Житомир, 2012); 

- учасниця флеш-мобу «Обійми універ» (м. Житомир, 2011). 
За роки навчання студентка продемонструвала здатність до особистісного зростання, як у 

навчальній діяльності, так і в позанавчальній роботі; дисциплінованість, пунктуальність, 
відповідальність та доброзичливість у спілкуванні з одногрупниками та викладачами. 

Публікація результатів дослідження: 
Хохлова О. С. Соціально-педагогічні характеристики міжпоколіннєвої взаємодії  /  О. С. Хохлова 
// Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. 
ред. Н. П. Павлик]. – Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана 
Франка, 2012. – С. 155 – 156. 
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Рослик Юлія Григорівна навчається на 4-му курсі соціально-психологічного факультету 
за спеціальністю «Соціальна педагогіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (за 
контрактним замовленням). 

Протягом всього періоду навчання студентка систематично відвідувала навчальні 
заняття, продемонструвала середній рівень успішності за ПМР: успішно склала 164 ПМР. За 
результатами заліково-екзаменаційної сесії успішно склала 76 заліків і екзаменів. Середній 
бал успішності становить 4 (79,13). Динаміка успішності має хвилеподібний характер. 
Загальний рейтинг успішності складає 19581 балів (25 місце серед 42 студентів). 

Студенткою виконана та захищена на «добре» курсова робота з соціальної педагогіки на 
тему: «Профілактика алкоголізму серед молоді в умовах ЗОШ» (науковий керівник: кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри О. В. Ілліна). За результатами державної атестації на 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студентка на «добре» склала 
комплексний кваліфікаційний екзамен з соціальної педагогіки та на «добре» захистила 
бакалаврську роботу на тему: «Робота соціального педагога з розумово відсталими дітьми» 
(науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри І. В. Літяга). 

Протягом навчання студентка проходила три активні практики: Житомирський обласний 
притулок для дітей Житомирської обласної ради (двічі), Житомирська міська служба у справах 
сім’ї, дітей та молоді, Бігунська НВК – ДНЗ «Сонечко».Характеристики з місця проходження 
практики позитивні з пропозиціями відмінних оцінок. 

Протягом навчання Юлія Григорівна активно займається науковою діяльністю. 
Брала участь в науковій, громадській та поза навчальній діяльності, зокрема: 

- учасниця флеш-мобу «Яків» (участь у встановленні рекорду України) (2009); 
- закінчила курс за програмою Інтел «навчання для майбутнього» (використання інформаційно-

комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до державного 
стандарту освіти України) (м. Житомир, 2012); 

- учасниця флеш-мобу «Обійми універ» (м. Житомир, 2011). 
За роки навчання студентка продемонструвала здатність до особистісного зростання, як у 
навчальній діяльності, так і в позанавчальній роботі; дисциплінованість, відповідальність та 
доброзичливість у спілкуванні з одногрупниками. 

Публікація результатів дослідження: 
Рослик Ю. Г. Робота соціального педагога з розумово відсталими дітьми / Ю. Г. Рослик // 
Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. 
ред. Н. П. Павлик]. – Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана 
Франка, 2012. – С. 151 – 152. 
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