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Воробець Тетяна Романівна у 2006 році вступила до Дніпропетровського 

національного університету на факультет української й іноземної філології та 
мистецтвознавства. 

Протягом двох років навчання зарекомендувала себе як старанна, наполеглива, 
здібна студентка, підтвердженням чого є відмінні успіхи у навчанні. Улюбленими 
дисциплінами вважає історію української літератури, історію зарубіжної літератури, 
сучасну українську літературну мову. 

Захоплюється вивченням сербської мови, мріє поїхати до Сербії, щоб 
удосконалити рівень знань з мови, ознайомитися з сербською культурою. Вільно 
володіє англійською мовою. Почала вивчати французьку, оскільки за знанням 
іноземних мов вбачає великі перспективи. 

Займається науково-дослідницькою роботою, брала участь у наукових 
конференціях з історії мовознавства, історії української літератури, діалектології. 
Займається вивченням культури українського народу. 

Збирала фольклор приорільського краю, результати своєї роботи оформила у 
вигляді відеофільму та письмового звіту. Тема фольклору, але вже у його 
взаємозв'язках з художньою українською літературою була обрана студенткою для 
написання курсової роботи , яку вона виконала на високому філологічному рівні. 

Захоплюється публіцистикою, друкувалася у газетах «Дніпропетровський 
університет» (статті «Подорож літературною Полтавщиною», «І свято знаємо, і в 
чудеса віримо...»), «Філолог» (стаття «Відкриваємо тури»). 

Була відзначена Почесною грамотою «За активну участь у роботі редколегії 
газети» « Дніпропетровський університет». Крім того, друкувалася у газетах «Зоря», 
«Правда». 

Бере активну участь у культурному житті університету, була учасницею 
шевченківських читань, вистави «Українські вечорниці», святкування Дня 
української писемності та Дня слов'янських мов. 

Займається організацією студентського дозвілля. Користується авторитетом 
серед однокурсників, по відношенню до яких завжди виявляє людяність, чуйність, 
щирість. Відповідально і сумлінно виконує доручення викладачів та куратора. 

У позауніверситетський час займається вишиванням та декоративно-прикладним 
мистецтвом. У майбутньому прагне стати висококваліфікованим працівником і 
майстром своєї справи. 

 
Завідуючий кафедрою української мови Ковальчук М. С. 
Куратор групи УУ-06-03 Біляцька В.П. 



 
Характеристика 

на студентку історичного факультету 
групи ІІ-05-2 

Лавренко Валерію Сергіївну 
 
 

Студентка групи П-05-2 Лавренко В.С. навчається в Дніпропетровському 
національному університеті з 2005 р. під час навчання виявила себе як сумлінна та 
працьовита студентка. Валерія вже чотири семестри отримує підвищену стипендію, а 
протягом останнього семестру - іменну стипендію вченої ради ДНУ. 

Приймає активну участь у житті факультету, зокрема, неодноразово подавала 
свої вірші на поетичні конкурси та перемагала в них. Брала участь у презентації 
літературного клубу історичного факультету «Зазеркалье», а також у 
факультетському заході, присвяченому Дню Перемоги. Була капітаном команди III 
курсу на брейн-ринзі, що відбувся на день історичного факультету (команда посіла І 
місце). Виконує обов'язки заступника старости академічної групи. 

Активно приймає участь в науковому житті факультету. У 2008 р. стала 
заступником голови Студентського наукового товариства. Наукові інтереси 
студентки Лавренко В.С. зосередились навколо проблем краєзнавства та 
середньовічної урбаністики. Валерія доповідала на підсумковій кафедральній 
конференції з темою: «Толедо як політичний центр Вест готського королівства» 
(2008 р.). Має тісні наукові зв'язки з Харківським національним університетом ім. В. 
Каразіна. Зокрема, в грудні 2006 р. та листопаді 2007 р. приймала участь у XXV та 
XXVI Міжнародних краєзнавчих конференціях з історії Слобожанщини. На XXVI 
Міжнародній краєзнавчій конференції нагороджена грамотою за найкращу доповідь 
на секції, доповідь була рекомендована до друку. У 2008 р. стала учасницею 
конференції «Дні науки» в Київському національному університеті ім. Т.Г. 
Шевченка. У 2007 р. входила до команди ДНУ на Всеукраїнській олімпіаді з історії 
(команда посіла І місце). У 2008 р. також взяла участь у Всеукраїнській олімпіаді з 
історії, що проходила в Харкові і нагороджена грамотою за відмінні знання з історії 
України. Валерія готувала творчу роботу на конкурс журналу «Борисфен», 
присвячений голодомору 1932-1933 рр. 

Валерія захоплюється науково-популярною та художньою літературою, пише 
поезії. За характером цілеспрямована, ініціативна, емоційна та не байдужа до 
проблем факультету. 

Лаврбпсо В.С. користується повагою та довірою студентів курсу та викладачів 
історичного факультету. 

Вважаю доцільним рекомендувати кандидатуру студентки групи П-05-2 
Лавренко В.С. для участі у конкурсі на отримання іменної стипендії. 

 
 

Куратор групи к.і.н., доц. В.К. Клець 



Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
 

Студентки II курсу хімічного факультету Дніпропетровського 
національного 

університету (ХТ-06-4) 
КАЛАШНІКОВА 

КАТЕРИНА ІГОРІВНА 
 

Калашнікова Катерина Ігорівна, 1989 року народження, закінчила 

спеціалізовану фізико-математичну школу №129 м. Дніпропетровська і в 

тому ж році поступила на хімічний факультет Дніпропетровського 

національного університету на кафедру загальної хімії та харчових 

технологій. 

Калашнікова Катерина Ігорівна проявляє високий інтерес до навчання, 

активно займається самоосвітою, навчається на "відмінно", цікавиться 

сучасними питаннями науки. З першого курсу з інтересом займається 

науково-дослідною роботою, під керівництвом старшого викладача кафедри 

загальної хімії та харчових технологій Кондратюк Н.В., яка пов'язана з 

питаннями композиційних агароїдних систем. Результати своєї роботи тема 

якої: "Принципи композиційного моделювання вітамінізованих агароїдних 

систем", Калашнікова Катерина Ігорівна з успіхом доповідала на І 

Всеукраїнській конференції студентів та аспірантів "Сучасні технології 

хімічних та харчових виробництв, за що отримала позитивну оцінку. З 

цікавістю займається практичними дослідженнями. 

Калашнікова К.І. врівноважена, ввічлива, користується повагою серед 

викладачів та студентів. 

Характеристику надано за місцем вимоги. 
 
 

Декан хімічного факультету, 
професор, д.х.н. Варгалюк В.Ф. 

 
Куратор гр.ХТ-06-6, доцент, к.т.н. Колісниченко Т.О 



Характеристика 
 
 

студентки II курсу 
біолого - екологічного факультету ДНУ 

гр. ББ-06-2 Крупської 
Галини Сергіївни 

 
Крупська Галина Сергіївна у 2006 році закінчила ЗСІП с. Троїцьке, 

Павлоградського району з золотою медаллю. У тому ж році вступила до ДНУ на 
біолого-екологічний факультет за спеціальністю «Біологія». 

Під час навчання Крупська Г.С. з усіх дисциплін, що викладалися отримала 
відмінні оцінки. Виявила себе як наполеглива, старанна, цілеспрямована, 
працелюбна та відповідальна студентка. Має глибокі та ґрунтовні знання з 
природничо-математичних та гуманітарних наук. Особливий інтерес в неї 
викликала генетика. Активно цікавиться сучасними досягненнями в галузі 
біотехнології. 

Крупська Г. С. всебічно обдарована студентка. Постійно підвищує свій 
інтелектуальний рівень, бере активну участь у науковій роботі кафедри. Завжди 
приймає участь у студентському житті, а саме у всіх святах, які проходили в 
середині групи та факультету. 

Загалом має характер спокійної, врівноваженої, веселої дівчинки, з доброю 
поведінкою. Зі студентами завжди знаходить спільну мову. Товарищі вважають її 
відданим другом на якого завжди можна покластися. Батьки приділяють достатньо 
уваги навчанню й вихованню Галини. Серед викладачів, однолітків та друзів 
користується заслуженим авторитетом й повагою. 

 
 

Декан біолого-екологічного 
факультету, проф. Пахомов О. Є. 

Зав. кафедри фізіології рослин 
та екології, проф. Лихолат Ю. В. 

 
Куратор гр. ББ-06-2, доц. Павлюкова Н.Ф 



Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
 

студентки 2 курсу біолого-екологічного 

факультету ДНУ, гр. ББ-06-4 

БРАЇЛКО ВАЛЕНТИНИ АНАТОЛІЇВНИ 
 

Браїлко В.А. в 2005 році закінчила з золотою медаллю СШ № 1 г. 

Синельникове. Після закінчення школи 2 роки навчалась в Павлоградському 

технікумі Дніпропетровського національного гірничого університету за 

спеціальністю "Бухгалтерський облік" і закінчила його з червоним дипломом. 

Паралельно в 2006 році поступила на 1 курс біолого-екологічного факультету 

ДНУ за спеціальністю "Ботаніка". Протягом 2-ох років Браїлко В.А. навчається 

виключно на "відмінно", має глибокі знання в галузі ботаніки та екології. 

З 3 семестру активно займається науково-дослідницькою роботою за темою: 

"Трав'яниста рослинність степової зони України" (науковий керівник — доцент 

Лісовець О.І.). Здатна самостійно ставити перед собою завдання і вдало їх 

вирішувати. 

Браїлко В.А. показала себе активною, дисциплінованою, цілеспрямованою 

студенткою, старанно і відповідально відноситься до виконання поставлених задач. 

Постійно підвищує свій інтелектуальний рівень. 

У колективі користується повагою і авторитетом, доброзичлива, скромна, 

готова прийти на допомогу товаришам. 

 
Декан біолого-екологічного 
факультету ДНУ, професор О.Є. Пахомов 
Зав. кафедри геоботаніки, 
ґрунтознавства та екології, 
професор Л.П. Мицик 

 
 

Куратор, доцент А.О.Дубина 
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