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Решетник Марія Василівна 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 усього 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 4,25. Динаміка успішності мала 

хвилеподібний характер. Загальний рейтинг успішності складає 87,83 бали (8 місце 

серед 11 студентів). 

За результатами державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня «Спеціаліст» студентка на «відмінно» склала комплексний кваліфікаційний 

екзамен із соціальної роботи та комплексний кваліфікаційний екзамен із технологій 

соціальної роботи. 

Решетник Марія на «відмінно» захистила магістерську роботу на тему 

«Соціально-педагогічний зміст дошкільної освіти в Україні»( науковий керівник - 

кандидат педагогічних наук, доцент Павлик Надія Павлівна). Написала наукову 

статтю до збірника наукових робіт викладачів і студентів Житомирського 

державного університету імені Івана Франка (за заг. ред. Н. П. Павлик) «Актуальні 

проблеми соціальної сфери» на тему: «Соціально-педагогічний зміст дошкільної 

освіти в Україні». 

За результатами державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня «бакалавр» студентка успішно захистила бакалаврську роботу на тему: 

«Розвиток теорії соціальної педагогіки в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ 

століття)» (науковий керівник – Ситняківська Світлана Михайлівна). 

Студенткою виконана та захищена курсова робота на тему: «Позанавчальна 

виховна діяльність вузу як фактор соціалізації студентської молоді» (науковий 

керівник - доктор педагогічних наук, професор Лісова Світлана Валеріївна). 

Протягом навчання студентка проходила асистентську практику в Київському 

міському центрі дитини. Характеристика з місця проходження практики є 

позитивною з пропозицією відмінної оцінки. 

Марії Василівні притаманні такі особистісні якості як відповідальність, 

ввічливість, доброзичливість, альтруїзм, толерантність, тактовність, 

комунікабельність, ініціативність, врівноваженість, емпатійність, мотивація до 

особистісного саморозвитку та самовдосконалення. 

 

 

Декан соціально-психологічного факультету                             О. Л. Музика 

 

Куратор                                                             О. Л. Мачушник 

http://uns.zu.edu.ua/student/student.asp?inf=1&pstud=1037711943
http://uns.zu.edu.ua/student/student.asp?inf=1&pstud=1037711943

