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Цьомик Вікторії Вікторівни 

Цьомик Вікторія Вікторівна 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) та за спеціальністю «8.01010601 Соціальна педагогіка» освітньо-

кваліфікаційного рівня «Магістр» заочної форми навчання. 

Протягом всього періоду навчання студентка переважно систематично відвідувала 

навчальні заняття, продемонструвала високий рівень успішності за ПМР. За результатами 

заліково-екзаменаційної сесії успішно склала заліки та екзамени. Заборгованостей немає. 

Середній бал успішності становить 4,88. Загальний рейтинг успішності складає 90,11 балів 

(6 місце серед 11студентів). 

За результатами державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Спеціаліст» студенткою на «добре» складено комплексний кваліфікаційний екзамен із 

соціальної роботи та на «відмінно» – комплексний кваліфікаційний екзамен із технологій 

соціальної роботи. Студенткою виконана та захищена на «відмінно» магістерська робота з 

соціальної педагогіки «Вулична соціальна робота як форма волонтерської діяльності» 

(науковий керівник доктор педагогічних наук, професор О.Є. Антонова). 

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: «Взаємодія 

соціального педагога ЗОШ з НУО щодо профілактики торгівлі дітьми» (науковий 

керівник: кандидат педагогічних наук, доцент О. В. Ілліна). Студенткою виконана та 

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

характеристики сучасної соціально-педагогічної діяльності» (науковий керівник: доктор 

педагогічних наук, професор С. В. Лісова). 

Протягом навчання студентка проходила п’ять активних практик: Житомирське 

вище професійне училище-інтернат, ЗОШ № 14, літній дитячий оздоровчий табір 

«Дружба», УМВС України у Житомирській обл., викладацька практика. Характеристики з 

місця проходження практики позитивні з пропозиціями відмінних оцінок. 

Студентка проявляє активність у набутті професійних вмінь та навичок: закінчила 

курс тренінгів, присвячених вивченню проблеми торгівлі людьми (Житомир, 2010 р.), а 

також курс тренінгових занять з питань гендерної рівності (Житомир 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). Брала участь у проведенні семінару «Культура 

добросусідства» (Житомир 2011). 

Вікторія Вікторівна неодноразово брала участь у волонтерських акціях СССМ для 

дітей-сиріт та дітей-інвалідів (Всеукраїнська акція «Серце до серця», «Театр без 

кордонів»), є незмінним учасником факультетських заходів. 

Одногрупники цінують її готовність допомогти та організаційні здібності. 

Вікторії Вікторівні притаманні такі особистісні якості як відповідальність, 

емпатійність, толерантність, чуйність, гуманність. 
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