ХАРАКТЕРИСТИКА
студентки V курсу соціально-психологічного факультету
Житомирського державного університету імені Івана Франка
ТИМОШЕНКО ГАЛИНИ ВІКТОРІВНИ
Тимошенко Галина Вікторівна 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» освітньокваліфікаційного рівня «Магістр» заочної форми навчання.
Протягом всього періоду навчання студентка систематично відвідувала навчальні
заняття, продемонструвала високий рівень успішності за ПМР: За результатами заліковоекзаменаційних сесій успішно склала усі заліки та екзамени. Заборгованостей немає.
Середній бал успішності становить 4,63. Динаміка успішності має хвилеподібний
характер. Загальний рейтинг успішності складає 88,67 бали (7 місце серед 11студентів).
За результатами державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
«Спеціаліст» студентка на «добре» склала комплексний кваліфікаційний екзамен із
соціальної роботи та комплексний кваліфікаційний екзамен із технологій соціальної
роботи. Тимошенко Галина на «добре» захистила магістерську роботу на тему:
«Становлення та розвиток системи соціального захисту дитини 20-90 рр. XX століття»
(науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Антонова
Олена Євгенівна).
Протягом навчання студентка проходила шість активних практик: ЗОШ № 14 м.
Житомира, Житомирське вище професійне училище-інтернат, Житомирський обласний
притулок для дітей (тричі), асистентська практика на базі кафедри соціальної педагогіки та
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Характеристики з місць проходження практики позитивні з пропозиціями відмінних
оцінок.
Протягом навчання Галина Вікторівна активно займається науковою діяльністю, має
дві наукові публікації: у збірнику науково-методичних праць Житомирського державного
університету імені Івана Франка та збірнику матеріалів конференції. Основні результати її
наукового дослідження доповідалися та обговорювалися на XІІІ Міжнародній науковопрактичній конференції «Молодь в умовах нової соціальної перспективи» (Житомир, 24-25
березня 2011р.).
Галина Вікторівна отримала сертифікат Інтел (м. Житомир, 2011р.) «Навчання для
майбутнього» (використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні
навчальних предметів відповідно до Державного стандарту освіти України).
Окрім того, студентка активно залучалась до громадської роботи: брала участь у
флеш-мобі «Яків», «Театр без кордонів» (Житомир 2010). Протягом 2007-2012 років є
незмінним учасником факультетських заходів: Фестиваль першокурсників (2007р.),
щорічна Посвята у психологи, менеджери та соціальні педагоги. Неодноразово брала
участь у волонтерських акціях «Подаруй дитині книгу», «Подаруй дитині радість» (2012
р.).
Галині Вікторівні притаманні такі особисті якості як відповідальність, емпатійність,
гуманність, толерантність, чуйність, комунікабельність, милосердя, чесність, скромність,
доброзичливість.
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