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Хоміч Лілії Олександрівни
Лілія Олександрівна Хоміч навчалась за спеціальністю “Практична
психологія” освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” (контрактна форма
оплати, 2008-2012).
Протягом всього періоду навчання студентка систематично відвідувала
навчальні заняття (має 78 пропущених занять), продемонструвала високий
рівень успішності за ПМР: успішно склала 156 ПМР. Заборгованостей немає.
За результатами заліково-екзаменаційної сесії успішно склала 78 заліків та
екзаменів. Середній бал успішності становить 74,58. Динаміка успішності
має хвилеподібний характер.
Студенткою виконана та захищена курсова робота на тему: «Рефлексія
розвитку здібностей дошкільників у різних сферах» (науковий керівник:
кандидат психологічних наук О.М Савиченко). Також виконана та захищена
бакалаврська робота на тему: « Рефлексія професійних здібностей студентів соціальних педагогів» (науковий керівник: асистент кафедри соціальної та
практичної психології О. Г. Шмиглюк).
Протягом

навчання

студентка

проходила

активні

практики:

психологічна переддипломна практика “задовільно”, психодіагностична
практика

“відмінно”,

літня

психологічна

практика

“відмінно”,

ознайомлювальна психологічна практика “задовільно”.
Лілія Олександрівна протягом 2008-2012 років є незмінним учасником
факультетських заходів: новорічний концерт, приймала участь у становленні
рекорду України (танець «Яків»), соціально-психологічним факультетом
ЖДУ ім. І. Франка, висадка тюльпанів. Проводила роботу по залучені
студентів до участі у масових заходах з нагоди урочистих святкувань 9

травня. Одногрупники цінують її за високі інтелектуальні та організаторські
здібності. Окрім того, вона активно залучалася і до інших видів громадської
роботи: з 2008 по 2012 р. волонтер молодіжного трудового загону, що
здійснює облагородження давніх городищ Пізнього Трипілля в с. Городське,
Коростишівського району, Житомирської області, в рамках всеукраїнської
акції

–

«Пам’ятати.

Відродити.

Зберегти».

Працювала

педагогом-

організатором у ДЦ «Ласпі».
Хоміч Лілії Олександрівні притаманні такі особистісні якості як
розважливість, тактовність, вихованість, вимогливість до себе та інших,
інтелектуальність, наполегливість, впевненість у своїх силах, рішучість,
самостійність, прагнення до самовдосконалення, креативність, толерантність,
комунікабельність,
гуманність,

працелюбність,

моральність,

безпосередність,

поміркованість,

адекватність,

дисциплінованість,

чесність,

чуйність, порядність.
Успіхи і досягнення у різних видах діяльності та особистісні якості
Хоміч Лілії можуть розглядатися як позитивний прогноз професійної
успішності.
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