
ХАРАКТЕРИСТИКА 

студентки IV курсу соціально-психологічного факультету 

Житомирського державного університету ім. Івана Франка 

Лариси Володимирівни Слободенюк 

 

Лариса Володимирівна Слободенюк у період з 2008 по 2012 рік 

навчалася на соціально-психологічному факультеті Житомирського 

державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 

«Психологія» (навчання за державним замовленням).   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 ПМР: успішно склала 186.  За  

результатами   заліково-екзаменаційної сесії успішно склала 86 заліків 

та  екзаменів. Заборгованості немає. Середній  бал  успішності  

становить  4,33 (85,38) балів.  Загальний рейтинг  успішності  складає 

22752 балів,  посідає  друге місце  у  рейтингу успішності серед 39 

студентів свого курсу спеціальності «Психологія». 

     Студенткою виконана та захищена на «відмінно» курсова 

робота з психології на тему «Аналіз особливостей психічного розвитку 

немовлят залежно від віку батьків» (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 «Біографічний аналіз 

становлення професійної ідентичності творчо обдарованої 

особистості» (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.  

    Одногрупники цінують її за дипломатичність, відповідальність, 

готовність допомогти, організаторські здібності. Лариса Володимирівна 

протягом 2009-2012 років виконувала обов’язки заступника старости 

академічної групи та була  активною учасницею громадської роботи. 

Брала активну участь у організації таких заходів на факультеті: 

«Виставка двох картин»(2008-2009), «Тюльпанове серце»(2008), 



«Поліська хата»(2009), флеш-моб «Яків» (участь у встановленні 

рекорду України 2008). 

      За роки навчання студентка продемонструвала здатність до 

співпраці, відрізнялась відповідальним ставленням до навчання, 

наполегливістю та дисциплінованістю. А також виявила 

доброзичливість у спілкуванні з викладачами та одногрупниками.  
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