ХАРАКТЕРИСТИКА
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САМЧУК ОЛЕНИ ЮРІЇВНИ
Самчук Олена Юріївна 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 середній рівень успішності за результатами ПМР. За
результатами заліково-екзаменаційних сесій успішно склала заліки та екзамени. Середній
бал успішності становить 3,88. Загальний рейтинг успішності складає 84,67 балів (11
місце серед 11 студентів).
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.
За результатами державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
«бакалавр» студентка на «добре» склала комплексний кваліфікаційний екзамен з
соціальної педагогіки та захистила бакалаврську роботу на тему: «Розвиток професійно
важливих якостей майбутнього соціального педагога у процесі фахової підготовки»
(науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри І. В. Літяга). Також
студенткою виконана та захищена на «добре» курсова робота із соціальної педагогіки на
тему: «Вплив сучасної соціальної концепції України на розвиток професійної діяльності
соціального педагога» (науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор С. В.
Лісова).
Протягом навчання студентка проходила п’ять активних практик: ЗОШ № 16 м.
Житомир (двічі), Оздоровчий табір ДОЛ Берег, ЖМЦСССДМ (двічі). Характеристики з
місця проходження практики позитивні з пропозиціями відмінних оцінок. Oтримала
сертифікат Інтел (м. Житомир, 2011 р.) «Навчання для майбутнього» (використання
інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів
відповідно до Державного стандарту освіти України).
Протягом 2007-2012 років студентка є незмінним учасником факультетських
заходів. Брала участь у таких заходах: Фестиваль першокурсників (2007 р.), конкурс
«Королева студентства» (2008 р.), щорічна Посвята у психологи, менеджери та соціальні
педагоги, семінар-практикум із садівництва до дня народження Т. Г. Шевченка (2009 р.),
семінар «Культура добросусідства», Fleshmob для встановлення рекорду факультету «Танець Яків» (2009 р.), Fleshmob (у насадженні тюльпанів), соціальна акція «Надія є!»
(2011 р.). Виставка двох картин (2008-2009 рр.).
Олені Юріївні притаманні такі особистісні якості як доброта, альтруїзм,
ініціативність, гнучкість, наполегливість, самоконтроль, самокритичність, самооцінка,
комунікабельність, емпатійність.
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