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Ярослава В’ячеславівна Голуб у 2010 році перевелася з Київської 
академії муніципального управління, де навчалася з 2008 року по 2010 
рік. У період з 2010 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  середній  рівень  
успішності.  За  результатами   заліково-екзаменаційної сесії успішно 
склала 87 заліків та  екзаменів.  Середній  бал  успішності  становить  
4,40 балів.   

     На 3 курсі студентка виконала  та захистила  курсову роботу з 
психології на тему «Структура мотивації досягнення підлітків з сімей 
різних типів» (науковий керівник: кандидат психологічних наук старший 
викладач кафедри соціальної та практичної психології Ольга Михайлівна 
Савиченко) з оцінкою «відмінно» 

    За результатами державної атестації на здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» студентка на «добре» склала 
комплексний кваліфікаційний екзамен з психології та на «добре» 
захистила бакалаврську роботу на тему «Порівняльний аналіз структури 
мотивації досягнення підлітків з нормальним розумовим рівнем розвитку 
та з розумовою відсталістю» (науковий керівник: кандидат психологічних 
наук старший викладач кафедри соціальної та практичної психології 
Ольга Михайлівна Савиченко). 

У період навчання зарекомендувала себе як активна та старанна 
студентка. У 2011 році за результатами рейтингу була переведена на 
державне навчання. Одногрупники цінують її за дипломатичність, 
коректність, готовність допомогти та організаторські здібності. 

    У 2011 н.р. закінчила «Школу гендерної рівності», де активно 
брала участь в організації благодійної акції:  «Молодь проти насилля» 
(2011 р.). У 2011 н.р. закінчила курси: «Телефон довіри». 

     Брала участь в громадських заходах в якості волонтерки. За 
роки навчання студентка продемонструвала здатність до співпраці, 
відповідальне ставлення до навчання, дисциплінованість, 
наполегливість, вимогливість до себе та вдосконалення своїх знань.  А 
також виявила доброзичливість у спілкуванні з одногрупниками.  

 
       Декан  
соціально-психологічного  факультету                                 О.Л. Музика      
 Куратор                                                                                 В.В. Кириченко 



                           


