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Студентка Костриця Ірина Вікторівна навчалась за спеціальністю 

“Практична психологія” освітньо-кваліфікаційий рівень “бакалавр” (за 

державним замовленням, 2008-2012 р.). 

 Протягом всього періоду навчання студентка систематично відвідувала 

навчальні заняття (має всього 35 пропущених занять), продемонструвала 

достатньо високий рівень успішності за результатами ПМР: успішно склала всі  

ПМР. За результатами заліково – екзаменаційних сесій склала 80 заліків та 

екзаменів. За результатами державної атестації на здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» студентка склала комплексний екзамен з 

психології на «відмінно». Середній бал успішності становить 4,29 (84,26). 

Динаміка успішності має хвилеподібний характер. Загальний рейтинг 

успішності складає 20831 бали (4 місце серед 22 студентів 4 курсу 

спеціальності «Практична психологія»). 

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

“Порівняльне дослідження використання студентами регуляційних схем у 

різних сферах” (науковий керівник: кандидат психологічних наук,  доцент 

кафедри соціальної та практичної психології Савченко О. М.).  Також виконана 

та захищена на «відмінно» бакалаврська робота на тему: «Динаміка 

стратегіальної регуляції школярів у різних видах активності» (науковий 

керівник: кандидат психологічних наук,  доцент кафедри соціальної та 

практичної психології Савченко О. М). 

 Протягом навчання студентка проходила активні практики : психологічна 

переддипломна практика “відмінно”, психодіагностична практика “відмінно”, 

літня психологічна практика “відмінно”, ознайомлювальна психологічна 

практика “відмінно”. 

 Має наукові публікації: «Динаміка стратегіальної регуляції школярів у 

різних видах активності» у збірці наукових робіт студентів соціально-

психологічного факультету.  

 У громадській та поза навчальній діяльності Ірина Вікторівна активної 

участі не брала, однак оперативно відгукувалася на прохання деканату (висадка 

тюльпанів, організація виставки опублікованих книжок викладачів кафедри на 

5-річчя факультету, приймала участь у становленні рекорду України (танець 

«Яків»), соціально-психологічним факультетом ЖДУ ім. І. Франка). 

 За роки навчання студентка продемонструвала відповідальність, 

цілеспрямованість, впевненість, завзятість, наполегливість та дружелюбність. 

 Успіхи і досягнення у різних видах діяльності та особистісні якості Ірини 

Вікторівни можуть розглядатися як позитивний прогноз професійної 

успішності. 
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