
Характеристика 
студентки 4 курсу соціально-психологічного факультету 

Житомирського державного університету імені Івана Франка 

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. 
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