ХАРАКТЕРИСТИКА
студентки IV курсу соціально-психологічного факультету
Житомирського державного університету ім. Івана Франка
Лілії Володимирівни Когут
Лілія Володимирівна Когут у період з 2008 по 2012 рік навчалася на
соціально-психологічному факультеті Житомирського державного університету
імені Івана Франка за спеціальністю «Психологія». Здобула у 2012 році
освітньо-кваліфікаційний
рівень
«бакалавр».
Отримала
кваліфікацію
«лаборант наукового підрозділу у сфері психології».
Протягом всього періоду навчання студентка систематично відвідувала
навчальні заняття, продемонструвала достатній рівень успішності. За
результатами заліково-екзаменаційної сесії успішно склала 86 заліків та
екзаменів. Середній бал успішності за екзамени та заліки становить 77,98,
середнє оцінок за екзамени – 3,79 балів. Лілія Володимирівна займає
тринадцяте місце у загальному рейтингу серед 39 студентів 4 курсу своєї
спеціальності. Загальний показник успішності складає 20623 балів.
На третьому курсі студентка виконала та захистила з оцінкою «добре»
курсову роботу з психології на тему «Зв'язок досвіду успішного оволодіння
діяльностями із показниками мотивації досягнення» (науковий керівник:
кандидат психологічних наук В.В. Горбунова).
За результатами державної атестації на здобуття освітньокваліфікаційного
рівня
«бакалавр»
студентка
склала
комплексний
кваліфікаційний екзамен з психології з оцінкою «добре» та на «відмінно»
захистила бакалаврську роботу на тему «Особистісно-ціннісні детермінанти
розвитку здібностей у дітей старшого шкільного віку» (науковий керівник:
асистент кафедри соціальної та практичної психології О.Г. Шмиглюк).
Протягом навчання студентка проходила 2 активні практики у
Вільшанській ЗОШ І-ІІІ ступенів Чуднівського району Житомирської області та у
Чуднівській районній службі в справах сім'ї, молоді та спорту, виконуючи
обов’язки психолога. Характеристики з місця проходження практики позитивні
з пропозиціями відмінних оцінок.
У період навчання зарекомендувала себе як активна та старанна
студентка. Одногрупники цінують її за відповідальне ставлення до навчання,
готовність допомогти, особистісні якості та організаторські здібності. Студентка
приймала активну участь у громадському житті факультету: у встановленні
рекорду України у категорії «масові заходи» (танець Яків), була учасником
проекту «Flash mob», підтримала благодійні заходи: акції «Пандус» та «На два
життя одразу».
За роки навчання студентка продемонструвала здатність до співпраці,
відповідальне ставлення до навчання, наполегливість та дисциплінованість.
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