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Студентка Віталія Анатоліївна Бахур навчалася за спеціальністю “Психологія” з 

2008 по 2012 рік (освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр”, навчання за контрактом). 

Протягом періоду навчання студентка продемонструвала такий рівень успішності 

за результатами підсумково-модульних робіт:  успішно склала 163  ПМР,  не склала 23 

ПМР.  За результатами заліково-екзаменаційних сесій успішно склала 45 заліків та 37 

екзаменів (мала 2 перескладання). Середній бал успішності - 3,88 (78,59) бали. Динаміка 

успішності має стабільний, лінійний характер.  Загальний рейтинг успішності складає 

20090 балів (18  місце серед 39 студентів).  

Студенткою виконана та захищена на “добре” курсова робота з вікової психології 

на тему “Особливості структури рефлексії здібностей та соціальної рефлексії обдарованих 

підлітків та юнаків” (науковий керівник:  кандидат психологічних наук  О.О. Музика). За 

результатами державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” 

студентка склала комплексний кваліфікаційний екзамен з психології на “добре”  та на 

“відмінно” захистила бакалаврську роботу на тему “Особливості психічного розвитку 

дітей, народжених шляхом кесаревого розтину” (науковий керівник:  кандидат медичних 

наук, асистент А.В. Шаюк).   

Протягом навчання студентка проходила 2 активні практики: у літньому таборі як 

вожата та в екологічному ліцеї №24 м. Житомира, виконуючи обов’язки помічника 

психолога. Отримала позитивні характеристики.  

Має одну наукову публікацію у збірці наукових праць студентів соціально-

психологічного факультету.  

У громадській та позанавчальній діяльності Віталія Анатоліївна брала активну 

участь. У 2008-2009 роках  – участь у новорічному концерті; в організації «Виставки двох 

картин»; «Вільний мікрофон»; «Людина року»; у реставрації музею в селищі Городське. У 

2009-2010 роках – участь в акції «Чистий четвер»; «Вільний мікрофон»; «Великодні 

дзвони». У 2010-2011 роках – участь у презентації спецпрактикумів із соціальної 

педагогіки; участь у конкурсі інтерактивних театрів. У 2011-2012 роках – «Вільний 

мікрофон»; «Людина року»; «Останній дзвоник», концерті, присвяченому Дню Перемоги, 

у конкурсі інтерактивних театрів, а також неодноразово брала участь у конференціях по 

темі «Толерантність».  

За роки навчання Віталія Анатоліївна зарекомендувала себе як творчо обдарована, 

тактовна  та доброзичлива людина.  
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