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Надія Анатоліївна Нестерчук навчається на V-му курсі соціально-психологічного 
факультету за спеціальністю “Психологія” освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» (за 
контрактом). 

Протягом всього періоду навчання студентка систематично відвідувала навчальні 
заняття (не пропустила жодного заняття), продемонструвала високий рівень успішності за 
результатами підсумково-модульних робіт (успішно склала 228 ПМР). Середній бал успішності 
за результатами екзаменів 4,11 бали та заліково-екзаменаційних сесій становить 80,54 балів. 
Загальний рейтинг успішності складає 85,05 балів (13 місце серед студентів своєї 
спеціальності). 

Студенткою виконана та захищена на “задовільно” курсова робота з психології на тему “ 
Особливості міжособистісних взаємин старших дошкільників з однолітками” (науковий 
керівник: професор кафедри соціальної та практичної психології М.М. Заброцький). 

За результатами державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» студентка склала комплексний кваліфікаційний екзамен з психології на «відмінно» 
та на «відмінно» захистила бакалаврську роботу на тему: «Розвиток стратегіальних тенденцій 
студентів у суспільно-корисній діяльності» (науковий керівник: кандидат психологічних наук, 
доцент кафедри соціальної та практичної психології О.М.Савиченко). Результати наукового 
дослідження були опубліковані у ІІІ збірнику наукових праць студентів соціально-
психологічного факультету, виданому за редакцією О.Л.Музики, Ю.Ю.Дем’янчук (Житомир: 
Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2011). 

За результатами державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
«магістр» студентка на «відмінно» захистила магістерську роботу на тему: «Ціннісна підтримка 
розвитку стратегіальної регуляції студентів у суспільно-корисній діяльності» (науковий 
керівник: кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та практичної психології 
О.М.Савиченко). Результати наукового дослідження були опубліковані у ІV до збірника 
наукових праць студентів соціально-психологічного факультету / за ред.. О.Л. Музики, Ю.Ю. 
Дем`янчук (Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2012). 

Надія Анатоліївна проходила асистентську практику з 31 жовтня по 25 листопада 2011 
року. Під час проходження практики студентка проявила себе як самостійний асистент, що 
враховує специфіку курсу і дисципліни і прислуховується до вимог і пропозицій викладача. 
Студентка володіє необхідними знаннями, уміннями та навичками для проведення 
навчальних занять у вузі та отримала позитивну характеристику з пропозиціями на відмінну 
оцінку. 

У 2012 році Надія Анатоліївна, зайняла друге місце у конкурсі наукових робіт на 
соціально-психологічному факультеті на тему «Розвиток стратегіальних тенденцій студентів у 
суспільно-корисній діяльності».  

За власним вибором студентка вивчала таку дисципліну, як «Малюнок у практиці 
психодіагностики». Приймала участь у всеукраїнському конкурсі «Перший крок до успіху -
2012».  



Студентка проявляє активність у набутті професійних вмінь та навичок. Відвідала тренінг 
«Адаптація студентів  першокурсників». Являється випускницею школи вихователів «Від А до 
Я», в рамках фестивалю практичної психології на соціально-психологічному факультеті 
відвідала виступ київського play-back театру «Імені Глядача», отримала сертифікат  про 
успішне завершення школи «Гендерної рівності» де показала себе як старанну, активну 
студентку. 

Окрім того, Надія Анатоліївна неодноразово виступала на сцені в якості ведучої, 
студентка залучалась і приймала активну участь у ряді заходів на факультеті:  приймала 
участь у щорічних традиційних концертах «Вільний мікрофон», «Посвята у першокурсники та 
презентація практикумів», привітання викладачів до Дня вчителя,  «Людина року» , 
«Новорічна казка», «Останній дзвоник», «Виставки двох картин», «Заочний концерт», флеш-
моб «Масові заходи» (танець Яків, участь у встановленні рекорду України). Також, її участі 
було організовано ряд заходів на факультеті, одними з яких є в організації і проведенні 
благодійних заходів на факультеті: акції «Пандус», благодійна акція «На два життя одразу» в 
підтримку В.Ф. Шинкарука. Брала участь у заходах, присвячених святкуванню 90-річчя 
університету». Була учасником факультетського академічного студенсько - викладацького 
хору під керівництвом А.Л. Весельської та неодноразово виступала у його складі на 
різноманітних заходах, в тому числі і на факультетських святах: «Великодні дзвони», «Людина 
року». Також, приймала участь в «Театрі Життя». Протягом усього навчання вона активно 
брала участь у різних заходах на рівні університету та міста, являлася учасником  молодіжної 
організації «Житомирський КВН».   

Надія Анатоліївна, мала виробничу поїздку в 2012 році до Франції, для представлення 
нашого факультету закордоном.  

Другий рік поспіль на щорічному концерті «Людина року» була нагороджена за активну 
участь у житті факультету дипломом у номінації «АРТ-майстер року - 2011», «АРТ-майстер 
року - 2012». 

За роки навчання студентка продемонструвала відповідальне ставлення до навчання, 
високий рівень комунікативних здібностей, здатність до співпраці, креативність, 
наполегливість та  дисциплінованість. А також проявляла доброзичливість у спілкуванні з 
одногрупниками. Успіхи і досягнення Надії Анатоліївни виявляються у різних видах діяльності. 
Особистісні якості, орієнтовані на конструктивну співпрацю,  можуть розглядатися як 
позитивний аспект професійної успішності. 
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