ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕЗЮМЕ
студентки V курсу соціально-психологічного факультету
Житомирського державного університету імені Івана Франка
ПІСЕНКО ІРИНИ ОЛЕКСІЇВНИ
Пісенко Ірина Олексіївна навчалась за спеціальністю «7.01010601 Соціальна педагогіка.
Спеціалізація: соціальний супровід сім`ї, дитячих будинків сімейного типу» освітньокваліфікаційного 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 систематично відвідувала навчальні заняття,
продемонструвала високий рівень успішності за ПМР. За результатами заліково-екзаменаційних
сесій успішно (з першого складання) були складені усі заліки та екзамени. Середній бал
успішності становить 4,88. Динаміка успішності має хвилеподібний характер. Загальний рейтинг
успішності складає 90,89 балів (4 місце серед 11 студентів).
Студенткою виконана та захищена на «відмінно» курсова робота з соціальної педагогіки на
тему: «Використання методики арт-терапії у роботі соціального педагога» (науковий керівник:
доктор педагогічних наук, професор С.В. Лісова), на «добре» захищені бакалаврська робота на
тему: «Робота соціального педагога загальноосвітньої школи щодо попередження насильства в
групах однолітків» (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент О.В. Ілліна) та
магістерська робота: «Технології роботи соціального педагога щодо попередження насильства в
сім'ях учнів» (науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки О.Є.
Антонова).
За результатами державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
«спеціаліст» студентка на «задовільно» склала комплексний кваліфікаційний екзамен із соціальної
роботи та на «відмінно» - комплексний кваліфікаційний екзамен із технологій соціальної роботи.
Протягом навчання студентка пройшла шість активних практик: Житомирський
професійний ліцей сфери послуг, ліцей № 25 м. Житомира, середня загальноосвітня школа I-III
ступенів № 5 м. Бердичева, ЖОГО «Перспектива», відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
Бердичівської районної державної адміністрації, асистентська практика на кафедрі соціальної
педагогіки та педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана
Франка. Характеристики з місця проходження практики позитивні з пропозиціями відмінних
оцінок.
Протягом навчання Ірина Олексіївна активно займалася науковою діяльністю: результати її
наукових досліджень обговорювалися на XIII Міжнародній науково-практичній конференції
«Молодь в умовах нової соціальної перспективи» та представлені у двох наукових публікаціях (у
збірнику матеріалів конференції та в збірнику науково-методичних праць «Ступенева педагогічна
освіта в умовах євроінтеграційних процесів»). Отримала сертифікат Інтел «Навчання для
майбутнього» (використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні
навчальних предметів відповідно до Державного стандарту освіти України).
Студентка неодноразово брала участь у волонтерських акціях СССМ для дітей-сиріт та
дітей-інвалідів. Одногрупники цінують її за готовність допомогти та організаторські здібності.
Ірині Олексіївні притаманні такі особистісні якості як відповідальність, активність,
комунікабельність, порядність, чесність, толерантність, колективізм, акуратність, скромність,
доброзичливість, ввічливість.
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