
ХАРАКТЕРИСТИКА 
студентки IV курсу соціально-психологічного факультету 

Житомирського державного університету ім. Івана Франка 
Ольги Володимирівни Шафранович 

 
Ольга Володимирівна Шафранович 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 високий рівень 
успішності. За результатами заліково-екзаменаційної сесії успішно 
склала 86 заліків та екзаменів. Середній бал успішності за екзамени та 
заліки становить 88,23, середнє оцінок за екзамени - 4,68 балів. Ольга 
Володимирівна займає перше місце у загальному рейтингу серед 39 
студентів 4 курсу своєї спеціальності. Загальний показник успішності 
складає 23334 балів. 

У 2010-2011 н.р. студентка виконала та захистила на «відмінно» 
курсову роботу з вікової психології на тему «Порівняльний аналіз 
психічного розвитку немовлят у сім’ях з однією дитиною та у сім’ях з 
двома та більше дітей» (науковий керівник: асистент кафедри соціальної 
та практичної психології В.В. Кириченко). 

За результатами державної атестації на здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» студентка на «відмінно» склала 
комплексний кваліфікаційний екзамен з психології та на «відмінно» 
захистила бакалаврську роботу на тему «Соціометричний статус творчо 
обдарованої особистості у професійному середовищі» (науковий 
керівник: асистент кафедри соціальної та практичної психології В.В. 
Кириченко). 

Протягом навчання студентка проходила 2 активні практики у ДНЗ 
№40 м. Житомир, виконуючи обов’язки психолога. Характеристики з 
місця проходження практики позитивні з пропозиціями відмінних оцінок. 

У період навчання зарекомендувала себе як активна та старанна 
студентка. З першого курсу Ольга Володимирівна займає посаду 
старости академічної групи. Одногрупники цінують її за відповідальне 
ставлення до виконання обов’язків старости, готовність допомогти, 
особистісні якості та організаторські здібності. Протягом усього навчання 
студентка була активним учасником громадського життя факультету. 
Приймала участь у проекті «Flash mob», у встановленні рекорду України 
у категорії «масові заходи» (танець Яків), підтримала благодійні заходи: 
акції «Пандус» та «На два життя одразу». На щорічному концерті 
«Людина року» за високі успіхи у навчанні Ольга Володимирівна була 



нагороджена дипломом у номінації «Студент року» (2009-2012 рр.), у 
номінації «Староста року» (2010 р.). 

За роки навчання студентка продемонструвала здатність до 
співпраці, відповідальне ставлення до навчання, наполегливість та 
дисциплінованість.  
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