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ГРУШКО АННИ ВАЛЕНТИНІВНИ
Грушко Анна Валентинівна 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 всього періоду навчання студентка систематично відвідувала навчальні
заняття, продемонструвала високий рівень успішності за результатами ПМР:
Заборгованостей немає. За результатами заліково-екзаменаційних сесій успішно склала усі
заліки та екзамени, не мала жодної заборгованості. Середній бал успішності становить
4,88. Загальний рейтинг успішності складає 92,28 бали (2 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 захистила бакалаврську роботу на тему: «Соціально-педагогічна
діяльність щодо попередження насильства у закладах інтернатного типу» (науковий
керівник: Ситняківська Світлана Михайлівна).
Студенткою виконана та захищена курсова робота на тему: «Професійно-моральна
культура майбутніх соціальних педагогів» (науковий керівник: доктор педагогічних наук,
професор С. В. Лісова).
Протягом навчання студентка проходила активну практику в обласному притулку
для дітей (м. Житомир). Характеристика з місця проходження практики позитивна з
пропозицією відмінної оцінки.
Анна Валентинівна активно займалася науковою діяльністю: результати її наукових
досліджень обговорювалися на ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції
«Молодь в умовах нової соціальної перспективи» (Житомир, 24-25 березня 2011 року) і
були надруковані у збірнику матеріалів конференції.
Окрім того, вона активно залучалась і до громадської роботи: була волонтером на
фестивалі «Театр без кордонів», брала участь у семінарі «Культура добросусідства».
Студентка була незмінним учасником факультетських заходів: Фестиваль першокурсників,
щорічна Посвята у психологи, менеджери та соціальні педагоги, «Виставка двох картин»,
новорічні свята факультету, флешмоб (участь у встановленні рекорду факультету – танець
«Яків»).
Одногрупники цінують її за готовність допомогти та організаторські здібності. Анні
Валентинівні притаманні такі особистісні якості як відповідальність, емпатійність,
комунікабельність, цілеспрямованість, щирість, наполегливість, дисциплінованість,
енергійність.
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