ХАРАКТЕРИСТИКА
студентки IV курсу
соціально-психологічного факультету
Житомирського державного університету імені Івана Франка
Войтенко Альони Олегівни
Альона Олегівна Войтенко у період з 2008 по 2012 рік навчалася на
соціально-психологічному факультеті Житомирського державного університету
імені

Івана

Франка

за

спеціальністю

«Практична

психологія»

(за

держзамовленням). За результатами державної атестації на здобуття освітньокваліфікаційного

рівня

«бакалавр»

студентка

на

«відмінно»

склала

комплексний кваліфікаційний екзамен з психології та на «відмінно» захистила
бакалаврську

роботу

на

тему:

«Вивчення

особливостей

педагогічних

стереотипів вчителів залежно від досвіду роботи» (науковий керівник: кандидат
психологічних наук, доцент кафедри Тичина Ірина Миколаївна).
Студенткою була виконана та захищенна на «відмінно» курсова робота з
психології на тему: «Порівняльне дослідження стереотипів сприймання
вчителями та учнями навчального процесу» (науковий керівник: кандидат
психологічних наук, доцент кафедри Тичина Ірина Миколаївна).
Протягом всього періоду навчання студентка систематично відвідувала
навчальні заняття (має всього 33 пропущених заняття),

продемонструвала

високий рівень успішності. Успішно склала всі екзамени та заліки. Середній
показник результатів підсумкових модульних робіт за 4 роки навчання
коливається в межах 84,93 ± 10,01 балів. А середній показник успішності за
заліково-екзаменаційну сесію, коливається в межах 86,95 ± 6,06 (4,52 ± 0,55)
балів. Динаміка успішності має хвилеподібний характер. Загальний рейтинг
успішності складає 21294 бали, посідає перше місце рейтингу серед 23
студентів 4 курсу спеціальності «Практична психологія»).
Протягом навчання студентка проходила активні практики: психологічна
переддипломна практика “відмінно”, психодіагностична практика “відмінно”,

літня психологічна практика “відмінно”, ознайомлювальна психологічна
практика “добре”.
Одногрупники цінують її за дипломатичність, коректність, готовність
завжди допомогти та організаторські здібності. Альона Олегівна виконувала
обов’язки заступника старости групи, приймала активну участь у громадській
роботі: за її участі було організовано ряд заходів на факультеті: щорічний
традиційний

концерт

«Вільний

мікрофон»

–

2011

року,

«Посвята

першокурсників» (2011р.), «Людина року – 2012», висадка тюльпанів.
Приймала учать у встановленні рекорду України у категорії «масові заходи»
(танець Яків). Всі роки співала в хорі факультету. У 2011 та 2012 рр. була двічі
нагороджена у номінації «Студент року» – за високий навчальний рейтинг та
активну громадську позицію. Паралельно з навчанням в університеті проходить
навчання з психодрами та транзактного аналізу у доктора психологічних наук
П.П. Горностая.
За роки навчання студентка продемонструвала здатність до співпраці,
відповідальне ставлення до навчання, наполегливість та дисциплінованість. А
також виявила доброзичливість у спілкуванні з одногрупниками. Успіхи і
досягнення Альони Олегівни у різних видах діяльності, особистісні якості, які
орієнтовані на конструктивну співпрацю, можуть розглядатися як позитивний
прогноз професійної успішності.
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