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Худякова Юлія Олександрівна 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 періоду навчання студентка систематично відвідувала навчальні заняття, 

продемонструвала високий рівень успішності за ПМР. За результатами заліково-екзаменаційних 

сесій успішно склала усі заліки та екзамени, не мала жодної заборгованості. Середній бал 

успішності становить 4,13. Динаміка успішності має хвилеподібний характер. Загальний рейтинг 

успішності складає 86,61 балів (9 місце серед 11студентів). 
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 «відмінно» захистила бакалаврську роботу на тему: 

«Індивідуальне консультування в практиці роботи соціального педагога ЗОШ» (науковий 

керівник: кандидат педагогічних наук, доцент С. М. Коляденко). Студенткою виконана та 

захищена на «добре» курсова робота з соціальної педагогіки на тему: «Діяльність міжнародних 

організацій соціального спрямування в сучасній Україні» (науковий керівник: доктор педагогічних 

наук, професор С.В. Лісова). 

Протягом навчання студентка проходила чотири активні практики: ліцей ім. М. О. Щорса 

№ 25 (м. Житомир), ЗОШ № 30, дитячий пришкільний табір ліцею № 2 та ЦСССДМ. 

Характеристики з місця проходження практики позитивні з пропозиціями відмінних оцінок. 

Студентка проявляла активність у набутті професійних вмінь та навичок, активно 

відвідуючи тренінги. Отримала сертифікат Інтел (м. Житомир, 2011р.) «Навчання для 

майбутнього» (використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні 

навчальних предметів відповідно до Державного стандарту освіти України). 

Протягом 2007-2011 навчального року студентка активно залучалась до громадської 

роботи. У 2008 році була лауреатом «Людина року» у номінації «Відкриття року» на соціально-

психологічному факультеті. У 2009 р. за досягнення у навчанні, науковій діяльності та за активну 

участь у громадському житті університету була нагороджена грамотою університету. 

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

(Всеукраїнська акція «Серце до серця»), акції для онкохворих дітей «Шанс на дитинство» (спільно 

з Обласним центром крові). 

Протягом 2007-2011 років студентка є незмінним учасником факультетських заходів: 

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

педагоги, семінар-практикум із садівництва, присвячений до дня народження Т. Г. Шевченка (2009 

р.), Fleshmob (2009 р.), «Виставка двох картин» (2008-2009 рр.), «Людина року», «Великодні 

дзвони», «Вільний мікрофон», де в 2009 році здобула перемогу. Одногрупники цінують її за 

готовність допомогти та організаторські здібності. 

Юлії Олександрівні притаманні такі особистісні якості як відповідальність, активність, 

толерантність, комунікабельність, творчий підхід, емпатійність, стриманість, гуманність, 

креативність. 
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