ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕЗЮМЕ
студентки V курсу соціально-психологічного факультету
Житомирського державного університету імені Івана Франка
ДЕЙНЕКИ ТЕТЯНИ АНАТОЛІЇВНИ
Дейнека Тетяна Анатоліївна навчалась за спеціальністю «7.01010601 Соціальна
педагогіка. Спеціалізація: соціальний супровід сім`ї, дитячих будинків сімейного типу»
освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» денної форми навчання (навчання за
контрактом).
Протягом всього періоду навчання студентка систематично відвідувала навчальні
заняття, продемонструвала високий рівень успішності за результатами ПМР. За
результатами заліково-екзаменаційних сесій успішно склала заліки та екзамени. Середній
бал успішності становить 4,00. Динаміка успішності має хвилеподібний характер.
Загальний рейтинг успішності складає 85,06 балів (10 місце серед 11 студентів).
За результатами державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
«спеціаліст» студентка на «добре» склала комплексний кваліфікаційний екзамен із
технологій соціальної роботи та на «задовільно» – комплексний кваліфікаційний екзамен із
соціальної роботи. За результатами державної атестації на здобуття освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» студентка на «добре» захистила бакалаврську роботу на
тему: «Сутність та роль соціальних Internet-мереж у процесі соціалізації особистості
школяра» (науковий керівник: кандидат педагогічних наук C. М. Ситняківська).
Студенткою виконана та захищена курсова робота на тему: «Соціальнопедагогічний супровід дітей, що постраждали від жорсткого поводження в сім’ї»
(науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор С. В. Лісова).
Протягом навчання студентка пройшла практику: ЗОШ № 14, ЗОШ № 27 (м.
Житомир), Пришкільний табір відпочинку «Сонечко» (с. Дубрівка), Служба у справах
дітей Житомирської міської ради, Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів (м.
Новоград-Волинський, 2012р.). Характеристики з місця проходження практики позитивні з
пропозиціями відмінних оцінок.
Одногрупники цінують її за готовність допомогти та організаторські здібності.
Неодноразово брала участь у волонтерських акціях СССМ для дітей-сиріт та дітейінвалідів (Всеукраїнська акція «Серце до серця»).
Студентка проявляла активність у набутті професійних вмінь та навичок: відвідала
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 2007-2012 навчального року була незмінним учасником факультетських
заходів: Фестиваль першокурсників (2007р.), щорічна Посвята у психологи, менеджери та
соціальні педагоги, семінар-практикум із садівництва до дня народження Т. Г. Шевченка
(2009р.), Fleshmob (2009 р.), Виставка двох картин (2008-2009 рр.), семінар «Культура
добросусідства».
Тетяні Анатоліївні притаманні такі особистісні якості як відповідальність,
скромність, комунікабельність, цілеспрямованість, щирість, наполегливість та чесність.
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