ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕЗЮМЕ
студентки V курсу соціально-психологічного факультету
Житомирського державного університету імені Івана Франка
ЮЗИПОВИЧ ОЛЬГА ВІКТОРІВНА
Юзипович Ольга Вікторівна 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 2
пропущених заняття), продемонструвала високий рівень
успішності за ПМР: успішно склала 5 ПМР; 38 ПМР
зараховано
автоматично
(всього
42
ПМР).
Заборгованостей немає. За результатами заліковоекзаменаційної сесії успішно склала 18 заліків та
екзаменів. Середній бал успішності становить 4,89 (90,72).
Динаміка успішності має хвилеподібний характер.
Загальний рейтинг успішності складає 4435 балів (7 місце
серед 9 студентів).
Студенткою виконана та захищена на “відмінно” курсова робота з соціальної
педагогіки на тему: “Соціально-педагогічна діагностика старшокласників у системі
діяльності соціального педагога ЗОШ.” (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: “Роль Інтернет-технологій у організації
соціально-педагогічної роботи в умовах ЗОШ” (науковий керівник: кандидат
педагогічних наук, доцент С.М. Коляденко); на “відмінно” захистила магістерську
роботу на тему: “Соціально-педагогічна адаптація учнів профільних класів в умовах
гімназії” (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент С.М. Коляденко).
Протягом навчання студентка проходила шість активних практик: ліцей
ім. М.О. Щорса № 25 (двічі) (м. Житомир), Озерненська гімназія (смт Озерне), ЖІКЦ
(смт Озерне), соціально-педагогічна практика в соціальних службах (Житомирський
районний центр у справах сім'ї, дітей та молоді (смт Новогуйвинськ), асистентська
практика на кафедрі соціальної педагогіки та педагогічної майстерності.
Характеристики з місця проходження практики позитивні з пропозиціями відмінних
оцінок.
У період навчання студентка брала участь у науковій, громадській та
позанавчальній діяльності, зокрема:
пройшла курси підготовки волонтерів до роботи на Телефоні Довіри
(2010 р.);
учасниця міжнародного проекту “Протидія торгівлі неповнолітніми в
Україні та Молдові” (2010 р.);
учасниця флеш-мобу “Яків” (участь у встановленні рекорду України)
(2009);
учасниця волонтерського загону “Твоя перспектива”;
нагороджена грамотою та подякою управління у справах сім'ї, молоді та
спорту облдержадміністрації в рамках всеукраїнської акції “Пам'ятати.
Відродити. Зберегти” (с. Крута, с. Городське, 2010 р.);

учасниця інклюзивного театрального фестивалю “Театр без кордонів”
(м. Житомир, 2010 р.);
приймала участь у розбудові культурно-мистецького центру “Поліська
хата” (с. Городське, 2011);
брала участь у волонтерських акціях СССМ для дітей-сиріт та дітейінвалідів (Всеукраїнська акція “Серце до серця”) (2007-2012 р.р.);
учасниця ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Молодь в
умовах нової соціальної перспективи» (м. Житомир, 24-25 березня
2011 р.);
закінчила курс за програмою Intel ® “Навчання для майбутнього” з
використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні
навчальних предметів відповідно до Державного стандарту освіти
України (2011 р.);
учасниця флешмобу “Обійми універ” (м. Житомир, 2011);
учасниця Всеукраїнського флешмобу “Єднаймося з природою”
(м. Житомир, 2011);
відвідала майстер-класи кафедри соціальної педагогіки та педагогічної
майстерності: “Увеличивая шансы на трудоустройство или как получить
работу своей мечты” та “Приручити красу. Мистецтво скрапбукінгу”
(м.Житомир, 2011);
приймала участь у поїздці до Дитячого реабілітаційного центру
(м. Бердичів, 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 й викладачами.
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