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Зінчик Ігор Сергійович навчається на 5-му курсі 

соціально-психологічного факультету за спеціальністю 

«Соціальна педагогіка» освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Магістр» (за державним замовленням). 

Протягом всього періоду навчання студент 

систематично відвідував навчальні заняття (має 2 пропущені 

заняття), продемонстрував високий рівень успішності за ПМР: 

автоматично склав 42 ПМР (всього 42 ПМР). Заборгованостей 

немає. За результатами заліково-екзаменаційної сесії успішно 

склав 18 заліків та екзаменів. Середній бал успішності 

становить 4.9 (91,5). Динаміка успішності має стабільний 

характер. Загальний рейтинг успішності складає 4486 балів (5 

місце серед 9 студентів).  

Студентом виконана та захищена на «задовільно» курсова робота з соціальної 

педагогіки на тему: «Соціально-педагогічний супровід дітей, що пережили насилля» 

(науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор С.В. Лісова). За результатами 

державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студент на 

«відмінно» склав комплексний кваліфікаційний екзамен з соціальної педагогіки, на 

«відмінно» захистив бакалаврську роботу на тему: «Організація волонтерської діяльності 

в умовах сільської школи» (науковий керівник: кандидат педагогічних  наук, доцент 

О.В. Ілліна), та на «відмінно» захистив магістерську роботу на тему «PR-технології у 

соціально-педагогічній сфері» науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент 

С.М. Коляденко). 

Протягом навчання студент проходив шість активних практик: ДПТНЗ 

«Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну», ліцей ім. М.О. Щорса № 25 

(м. Житомир), дитячий санаторно-оздоровчий центр «Ласпі», соціально-педагогічна 

практика в соціальних службах (ЖОГО «Перспектива»), асистентська практика в 

Житомирському ЦСССДМ, Характеристики з місця проходження практики позитивні з 

пропозиціями відмінних оцінок.  

       Протягом навчання Ігор Сергійович активно займається науковою діяльністю.  

Студент проявляє активність у набутті професійних вмінь та навичок: відвідав курси 

тренінгових занять в рамках проекту «Запобігання торгівлі дітьми в Україні та Молдові» 

(м. Житомир, 2010р.), приймав участь у 40-годинному курсі тренінгової програми 

«Формування толерантності до представників етнічних та меншинних груп населення 

через просвіту студентської молоді» (м. Житомир, 2011 рік); брав участь у підготовці та 

організації тренінгової програми «Формування толерантності до представників етнічних та 

меншинних груп населення через просвіту студентської молоді» (м. Житомир, 2012 рік) 

отримав сертифікат Інтел «Навчання для майбутнього» (використання інформаційно-

комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до 

Державного стандарту освіти України) (м. Житомир, 2011 р.). 

Протягом 2007-2011 років – студентський куратор групи першокурсників. 

Одногрупники цінують його за високі інтелектуальні та організаторські здібності. Окрім 
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того, він активно залучався і до інших видів громадської роботи: з 2009 по 2011 р. 

волонтер молодіжного трудового загону, що здійснює облагородження давніх городищ 

Пізнього Трипілля в с. Городське, Коростишівського району, Житомирської області, в 

рамках всеукраїнської акції - «Пам'ятати. Відродити. Зберегти». За вагомий внесок у 

збереження, розвиток та популяризацію української культури студент був відзначений 

подяками. Брав участь в організації та проведенні першого та другого інклюзивного 

театрального фестивалю «Театр без кордонів» (м.Житомир, 2010-2011 рр.). У квітні 2011 

р. приймав активну участь у розбудові культурно-історичного центру «Поліська хата» (с. 

Городське), учасник інформаційної кампанії «Профілактика негативних явищ пов'язаних із 

залучення молоді у процеси трудової експлуатації» (2011 р.). Неодноразово брав участь у 

волонтерських акціях СССМ для дітей- сиріт та дітей-інвалідів (Всеукраїнська акція 

«Серце до серця»). 

Ігор Сергійович протягом 2007-2011 років є незмінним учасником факультетських 

заходів: Фестиваль першокурсників (2007 р.), щорічна Посвята у психологи, менеджери та 

соціальні педагоги, «Останній дзвоник», також неодноразово був ведучим цих заходів.   

Приймав участь у встановленні рекорду України (танець «Яків»), соціально-психологічним 

факультетом ЖДУ ім. І. Франка 

У 2008 році він був лауреатом «Людина року» у номінації «Дует року» на соціально-

психологічному факультеті.  

Ігорю Сергійовичу притаманні такі особистісні якості як розважливість, тактовність, 

вихованість, вимогливість до себе та інших, інтелектуальність, наполегливість, 

впевненість у своїх силах, рішучість, самостійність, прагнення до самовдосконалення, 

креативність, толерантність, комунікабельність, працелюбність, безпосередність, 

адекватність, гуманність, моральність, поміркованість, дисциплінованість, чесність, 

чуйність, порядність. 
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