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Катерина Валентинівна Бондарчук у період з 2008 по 2012 року
навчалася на соціально-психологічному факультеті Житомирського
державного університету імені Івана Франка за спеціальністю
«Психологія». У 2012 році здобула освітньо-кваліфікаційний рівень
«Бакалавр» (за держзамовленням, 2009-2012), отримала кваліфікацію
бакалавра психології, лаборанта наукового підрозділу у сфері психології.
Протягом всього періоду навчання студентка систематично
відвідувала навчальні заняття, продемонструвала високий рівень
успішності. За результатами заліково-екзаменаційних сесій успішно
склала 86 заліків та екзаменів. Середній бал успішності становить 4,93
(89,6) балів. Загальний рейтинг успішності складає 21500 балів (9 місце у
рейтингу успішності серед 39 студентів свого курсу).
На 3 курсі студентка виконала та захистила курсову роботу з
психології на тему «Вплив прослуховування рок-музики на емоційний
стан дітей молодшого шкільного віку» (Науковий керівник: асистент
кафедри соціальної і практичної психології Шмиглюк Оксана Геннадіївна)
з оцінкою «Відмінно». З цією науковою роботою Катерина Валентинівна
брала участь в стипендіальній програмі «Завтра UA» фонду Віктора
Пінчука (2010р.).
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 «Дослідження образу сім’ї у
свідомості дітей, які перебувають у притулку» (Науковий керівник:
асистент кафедри соціальної і практичної психології Шмиглюк Оксана
Геннадіївна).
Протягом навчання студентка проходила 2 активні практики у
Житомирському обласному притулку для дітей, виконуючи обов’язки
психолога. Характеристики позитивні з пропозиціями відмінних оцінок.
У 2009р. Катерина Валентинівна брала участь у Всеукраїнській
олімпіаді з психології, на рівні факультету зайняла 3 місце.
Катерина Валентинівна має дві наукові публікації за результатами
написання курсової та дипломної робіт у збірниках наукових праць
студентів факультету.
Студентка проявляє активність в набутті професійних вмінь та
навичок: відвідала лекцію професора О.Л.Музики «Психологія
мистецтва» (2012р.), в межах фестивалю практичної психології на
соціально-психологічному факультеті відвідала виступ київського

плейбек-театру «Імені Глядача» (2010р.), була учасницею одноденного
семінару по методу Сімейних розстановок (2010р.), була слухачем
заходів Всеукраїнської конференції по психодіагностиці та психотерапії
(ПСИКОН 2010р.), відвідала майстер-класи по танцювально-руховій
терапії (2011р.), позитивній психології (2011р.), когнітивно-біхевіоральній
терапії (2011р.).
У громадській та позанавчальній діяльності Катерина Валентинівна
брала активну участь, зокрема, протягом 2008-2009 років була
організатором мистецького проекту «Виставка двох картин», в межах
якого відбулось 12 художніх виставок, і який був нагороджений в
номінації «Проект року 2009». Брала активну участь у проекті "flash-mob"
– тюльпанове серце факультету (2008р.), проекті «Поліська хата»
(2008р.), благодійній акції «На два життя одразу» (2010р.) в підтримку
В.Ф.Шинкарука, акції «Пандус - для людей» (2010р.), «Перший день
весни на СПФ» (2010, 2011р.), встановленні рекорду України в категорії
«Масові заходи» (танець Яків) у 2011р.
Окрім діяльності на факультеті, брала участь в благодійній акції
«Св.Миколай збирає подарунки» (волонтер та член штабу 2011р.),
флеш-мобі «Найвище підняття прапора» (2010р.), численних
благодійних акціях по відвідуванню дитячих притулків та інтернатів
області.
За роки навчання студентка продемонструвала дисциплінованість,
здатність до співпраці, відповідальне ставлення до навчання та роботи,
наполегливість та доброзичливість.
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