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Антонян-Шевчук Белла Левонівна 

навчається на 5-му курсі соціально-

психологічного факультету за спеціальністю 

«Соціальна педагогіка» освітньо-

кваліфікаційного рівня «Магістр» (за 

державним замовленням). 

Протягом всього періоду навчання 

студентка систематично відвідувала навчальні 

заняття (має 4 пропущених заняття), 

продемонструвала високий рівень успішності 

за ПМР: успішно склала 1 ПМР; 41 ПМР зараховано автоматично (всього 42 

ПМР). Заборгованостей немає. За результатами заліково-екзаменаційної 

сесії успішно склала 18 заліків та екзаменів. Середній бал успішності 

становить 5,00 (91,83). Динаміка успішності має зростаючий характер.  

Загальний рейтинг успішності складає 4372 бали (8 місце серед 9 студентів). 

Студенткою виконана та захищена на «відмінно» курсова робота з 

соціальної педагогіки на тему: «Соціально-педагогічна робота з підлітками» 

(науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор С.В. Лісова). 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: «Сучасна студентська сім’я як об’єкт 

соціально-педагогічної діяльності в умовах ВНЗ» (науковий керівник: 

кандидат педагогічних  наук, доцент кафедри І.В. Літяга). Студентка також на 

«відмінно» захистила магістерську роботу на тему: « Технологія здійснення 

анімаційної діяльності соціального педагога ЗОШ» (науковий керівник: 

кандидат педагогічних  наук, доцент кафедри Н.П. Павлик). 

Протягом навчання студентка проходила шість активних практик: ЗОШ 

№ 19 (м. Житомир), ЗОШ № 30 (м. Житомир), Житомирська обласна 

Асоціація фахівців соціальної сфери, Житомирська міська соціальна служба 

у справах дітей, асистентська практика на кафедрі соціальної педагогіки та 

педагогічної майстерності.  Характеристики з місця проходження практики 

позитивні з пропозиціями відмінних оцінок.  

Протягом навчання Белла Левонівна активно займається науковою 

діяльністю: результати досліджень обговорювалися на ХІІІ Міжнародній 
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науково-практичній конференції «Молодь в умовах нової соціальної 

перспективи» (м. Житомир, 24-25 березня 2011 р.) та представлені у науковій 

публікації. Також студентка взяла участь у Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України (2012 р.).  Белла Левонівна є стипендіатом програми «ЗавтраUA» 

Фонду Віктора Пінчука. 

Студентка проявляє активність у набутті професійних вмінь та навичок: 

відвідала курси  міжнародної програми «Попередження торгівлі 

неповнолітніми в Україні та Молдові» (Житомир, 2010 рік), тренінги, 

присвячені вивченню «Формування толерантності до представників етнічних 

та меншинних груп населення» (Житомир, 2011 рік) та курси організаторів 

гарячих ліній та  служб «Телефон довіри» (Житомир, 2011 рік). 

Протягом 2007 – 2011 р. Белла Левонівна – Консультант 

спеціалізованої соціальної служби «Телефон Довіри», 

з 2009 р. – учасниця волонтерського загону «Волонтери Житомирщини», 

з 2010 р. – секретар Ради Студентського братства факультету, 

з 2010 р. – учасниця «Школи гендерної рівності», 

з 2011 р. – член Ради Студентського братства ЖДУ імені Івана Франка, 

з 2011 р. – активна учасниця оргкомітету проектів Житомирської обласної 

Асоціації «Українська ініціатива».  

2011 р. – переможниця конкурсу «Перший крок до успіху» від Українського 

жіночого фонду, 

2011 р. – учасниця GenderCamp 2011 в рамках конкурсу короткометражних 

фільмів на гендерну тематику «Ген рівності» Програми розвитку ООН в 

Україні за фінансової підтримки Представництва Європейського Союзу в 

Україні, 

2011р. – учасниця Школи толерантності та молодого лідерства 

«Толерантність української молоді – запорука демократії» за сприяння 

Національного фонду підтримки демократії, 

2011 р. – учасниця Осінньої школи «Нові медіа як інструмент громадської 

активності», що проводиться під егідою Посольства США в Україні, 

2011 р. – учасниця Національного тренінгового курсу з освіти у сфері прав 

людини для молоді «Освіта з прав людини – нові методи успішного 

навчання». Організатори: Харківська обласна фундація «Громадська 

Альтернатива», Департамент молоді Ради Європи, Всеукраїнська освітня 

програма «Розуміємо права людини». Окрім того, вона неодноразово брала 

участь у волонтерських акціях СССМ для дітей-сиріт та дітей-інвалідів 

(Всеукраїнська акція «Серце до серця»).  

Протягом 2007-2012 років студентка є незмінною учасницею 

факультетських заходів: Фестиваль першокурсників (2007 р.), щорічна 

Посвята у психологи, менеджери та соціальні педагоги, Fleshmob (2009 р.), 



Виставка двох картин  (2008-2009 рр.), Виставка «Сім картин на сьомому 

небі» (2011-2012 рр.). 

Беллі Левонівні притаманні такі особистісні якості як комунікабельність, 

відповідальність, цілеспрямованість, порядність та активність. 
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