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Студентка Марина Іванівна Авраменко, навчається на 5-му курсі
соціально-психологічного факультету за спеціальністю «Менеджмент
організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» (за
державним замовленням).
Протягом всього періоду навчання студентка систематично відвідувала
навчальні заняття, продемонструвала високий рівень успішності за
результатами ПМР. Динаміка успішності має стабільний характер.
Студенткою виконана та захищена на «відмінно» випускна робота на тему
«Система антикризового управління на підприємстві (на матеріалах ДП
«Мехбудсервіс» ВАТ «Житомирінвест») (науковий керівник: доцент І.В. Саух).
За результатами державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня «Бакалавр» студентка склала комплексний кваліфікаційний екзамен з
фахових дисциплін на «відмінно».
Протягом навчання студентка проходила 2 активних практик, на базі ДП
«Мехбудсервіс» ВАТ «Житомирінвест», виконуючи обов’язки менеджера з
персоналу. Характеристики з місця проходження практики позитивні з
пропозиціями відмінних оцінок.
Протягом навчання активно займалася науковою діяльністю: результати
досліджень обговорювались на міжвузівських конференціях та представлені у
наукових публікаціях (Додаток 1).
Активно брала участь у І та ІІ турах всеукраїнської олімпіади з
менеджменту та управління персоналом.
За роки навчання студентка продемонструвала здатність до особистісного
зростання, як у навчальній діяльності, так і в науковій роботі. Успіхи і
досягнення Марини Авраменко у різних видах діяльності, особистісні якості,
які орієнтовані на конструктивну співпрацю можуть розглядатися як
позитивний прогноз професійної успішності.
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