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Студентка Юлія Анатоліївна у період з 2008 по 2012 рік навчалася на 

соціально-психологічному факультеті Житомирського державного 

університету імені Івана Франка за спеціальністю «Практична психологія». 

За результатами державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня «бакалавр» студентка на «відмінно» склала комплексний 

кваліфікаційний екзамен з психології  та на «відмінно» захистила 

бакалаврську роботу на тему: «Вивчення мотивації вибору професії 

студентами соціально-психологічного факультету» (науковий керівник: 

кандидат психологічних наук, доцент кафедри Тичина І.М.). 

Студенткою виконана та захищена на «добре» курсова робота на тему: 

«Особливості життєвих цінностей працюючих і непрацюючих жінок» 

(науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент кафедри Тичина 

І.М.). 

Протягом всього періоду навчання студентка систематично відвідувала 

навчальні заняття (має всього 32 пропущених занять), продемонструвала 

достатньо високий рівень успішності. За результатами заліково-

екзаменаційної сесії успішно склала усі заліки і екзамени. Середній бал 

успішності становить 4,21(84,62). Загальний рейтинг успішності складає 

20731, посідає шосте місце у рейтингу серед 22 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. Юлія Анатоліївна займала на 

факультеті посаду заступника голови культурно-масового сектору 

студентського братства, виконувала обов’язки старости групи, приймала 

активну участь у громадській роботі: за її участі було організовано ряд 

заходів на факультеті: щорічні традиційні концерти  «Вільний мікрофон», 

«Посвята  першокурсників» і «Презентація практикумів», «Людина року», 

встановлення рекорду України у категорії «масові заходи» (танець Яків)., 

висадка тюльпанів, організація виставки опублікованих книжок викладачів 

кафедри на 5-річчя факультету. Також студентка брала участь в організації 

благодійних заходів на факультеті: акції «Пандус» та благодійній акції «на 

два життя одразу» в підтримку В.Ф. Шинкарука, концерті «Великодні 

дзвони».  Всі роки співала в хорі факультету.  За високі досягнення у 

навчанні на третьому курсі змінено форму оплати з "контракт" на 

"держзамовлення" наказ № 49 від 11.02.2011. 

За роки навчання студентка продемонструвала здатність до співпраці, 

відповідальне ставлення до навчання, наполегливість і дисциплінованість. А 

також виявила доброзичливість у спілкуванні з одногрупниками. Успіхи і 

досягнення Юлії Анатоліївни у різних видах діяльності, особистісні якості, 

які орієнтовані на конструктивну співпрацю, можуть розглядатися як 

позитивний прогноз професійної успішності. 
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