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Тимчук Юлія Олегівна навчалася на соціально-психологічному факультеті за спеціальністю 

8.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування (за видами економічної діяльності)» 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» (за державним замовленням).  

Середній бал успішності Юлії Олегівни становить 4,83 (87,95). Загальний рейтинг успішності 

складає 1759 балів (2 місце серед 7 студентів).  

За результатами державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» 

студентка на «відмінно» (92 бали) склала комплексний кваліфікаційний екзамен з фаху 

«Менеджмент організацій та адміністрування(за видами економічної діяльності)», на «відмінно» 

(95 балів) захистила магістерську роботу на тему: «Управління маркетинговою політикою 

комунікацій» (науковий керівник: к.е.н., доцент Саух І.В.).  

Протягом навчання студентка проходила дві активні практики: комплексну виробничу з фаху 

та переддипломну. Характеристики з місця проходження практики позитивні з пропозиціями 

відмінних оцінок.  

Протягом навчання Юлія Олегівна активно займалася науковою діяльністю: результати 

досліджень обговорювалися на міжнародній науково-практичній студентській конференції 

«Перспективи розвитку професійно спрямованих мовних компетенцій в сучасній науці 

(м. Житомир, 13 квітня 2016 р.) та представлені у науковій публікації: Tymchuk Y. Content-

Marketing als Hauptvorteil der Konkurrenzfähigkeit / Y. Tymchuk // Збірник матеріалів Міжнародної 

науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей.  Житомир : ФО-П 

Левковець Н.М., 2016.  С.171173. 

Протягом навчання в магістратурі проявила високі організаторські здібності та громадську 

активність: 2015-2017 рр. – староста академічної групи. 

Позанавчальні інтереси студентки також вирізняються стабільністю та ще й різнобічністю. 

Тимчук Юлія приймала активну участь у масових заходах, які проводилися у межах університету 

та в житті факультету: загальнофакультетський флеш-моб в рамках Всеукраїнської акції до Дня 

миру, флеш-моб «Яків» до Дня народження університету. 

Юлії Олегівні притаманні такі особистісні якості як: дисциплінованість, активність,  

цілеспрямованість, творчість, відповідальне ставлення до навчання та роботи.  

Успіхи і досягнення студентки у різних видах діяльності, особистісні якості, які орієнтовані на 

конструктивну співпрацю, можуть розглядатися як позитивний прогноз професійної успішності. 
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