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Гонгальська Марина Павлівна навчалась за спеціальністю «7.01010601 Соціальна 

педагогіка. Спеціалізація: соціальний супровід сім`ї, дитячих будинків сімейного типу» 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» денної форми навчання (за державним 

фінансуванням). 

Протягом усього періоду навчання студентка систематично відвідувала навчальні 

заняття, продемонструвала високий рівень успішності за результатами ПМР. За 

результатами заліково-екзаменаційних сесій не мала жодної заборгованості. Середній бал 

успішності становить 4,38. Динаміка успішності має хвилеподібний характер. Загальний 

рейтинг успішності складає 88,06 балів (5 місце серед 11 студентів). 

За результатами державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

«спеціаліст» студентка успішно склала два державні екзамени (комплексний 

кваліфікаційний екзамен із соціальної роботи та комплексний кваліфікаційний екзамен із 

технологій соціальної роботи – обидва на «відмінно»). За результатами державної атестації 

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студентка на «відмінно» склала 

комплексний кваліфікаційний екзамен з соціальної педагогіки та на «добре» захистила 

бакалаврську роботу на тему: «Соціально-педагогічна діяльність щодо профілактики 

абортів серед студентської молоді» (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри І. В. Літяга). 

Студенткою виконана та захищена на «відмінно» курсова робота на тему: «Потреби 

як підґрунтя виникнення та розвитку девіантної поведінки підлітків» (науковий керівник: 

доктор педагогічних наук, професор С. В. Лісова). 

Протягом навчання студентка пройшла п’ять активних практик: у Житомирській 

ЗОШ № 16 (двічі), ДЗЗОО «Берег», ЖМЦСССДМ (двічі), виконуючи обов’язки 

соціального педагога та вихователя. Характеристики із місця проходження практики 

позитивні з пропозиціями відмінних оцінок. 

Студентка проявляє активність у набутті професійних вмінь та навичок: відвідала 

спецкурс, присвячений вивченню Міжнародного проекту Україна-Італія-Молдова 

«Запобігання торгівлі дітьми в Україні» (місто Житомир, 2010 рік). Проходила курси для 

консультантів «Телефон довіри» (2010-2011). Отримала сертифікат Інтел (м. Житомир, 

2011р.) «Навчання для майбутнього» (використання інформаційно-комунікаційних 

технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до Державного стандарту 

освіти України). 

Окрім того, вона активно залучалась і до інших видів громадської роботи. 

Неодноразово брала участь у волонтерських акціях СССМ для дітей-сиріт та дітей-

інвалідів (Всеукраїнська акція «Серце до серця», Всесвітній День боротьби зі СНІДом, 

«Театр без кордонів» (26 березня 2011). Також студентка приймала участь у Fleshmob, 

виконанні масового танцю «Яків». 

Одногрупники цінують Марину Павлівну за готовність допомогти та організаторські 

здібності. За роки навчання студентка продемонструвала відповідальність, сумлінність, 

доброзичливість та комунікабельність. 
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