
ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕЗЮМЕ 
студентки V курсу 

соціально-психологічного факультету 
Житомирського державного університету імені Івана Франка 

Петрук Інни Олександрівни 
 

Інна Олександрівна Петрук 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 (має всього 5 пропущених занять), продемонструвала високий рівень успішності за 
результатами підсумково-модульних робіт (успішно склала 268 ПМР). Середній бал успішності 
за результатами екзаменів 4,21 бали та заліково-екзаменаційних сесій становить 84,05 балів. 
Загальний рейтинг успішності складає 87,71 балів (8 місце серед студентів своєї 
спеціальності). 

Студенткою виконана та захищена на “відмінно” курсова робота з психології на тему “ 
Особливості навчальної мотивації старшокласників в залежності від рівня успішності ” 
(науковий керівник: асистент кафедри соціальної та практичної психології І.А.Гречуха).  

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: «Стратегіальні відмінності 
вирішення конфлікту студентами різного рівня навчальної успішності під час здачі навчальної 
сесії» (науковий керівник: : асистент кафедри соціальної та практичної психології 
В.В.Кириченко). 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: «Особливості 

рефлексії особистісних якостей учнів 2 класу» (науковий керівник: кандидат 
психологічних наук, доцент кафедри соціальної та практичної психології Н.О.Никончук). 
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). 

Протягом навчання студентка проходила 3 активні практики: у Житомирському ліцеї 
№25, УМВС України у Хмельницькій області, виконуючи обов’язки психолога та 1 асистентську 
практику на кафедрі соціальної та практичної психології Житомирського державного 
університету імені Івана Франка. Характеристики з місця проходження практики позитивні з 
пропозиціями відмінних оцінок. 

За власним бажанням студентка відвідала дитячий оздоровчий табір «Сонячний» м. 
Одеса, виконуючи обов’язки вожатого. 

У громадській та позанавчальній діяльності Інна Олександрівна брала участь в 
концертній програмі, а саме: «Фестиваль першокурсників» (танець), «Посвята студентів 
першокурсників соціально-психологічного факультету» (вручення значків), флеш-моб «Яків» 
(участь у встановленні рекорду України), мистецька акція «Виставка двох картин». Також 
студентка брала участь в організації благодійних заходів на факультеті: акції «Пандус» та 
благодійної акції «На два життя одразу» в підтримку В.Ф.Шинкарука. 



За роки навчання студентка продемонструвала здатність до співпраці, відрізнялась 
відповідальним ставленням до навчання, наполегливістю та  дисциплінованістю. А також 
виявляла доброзичливість у спілкуванні з одногрупниками. Успіхи і досягнення Інни 
Олександрівни у різних видах діяльності, особистісні якості, які орієнтовані на конструктивну 
співпрацю, можуть розглядатися як позитивний прогноз професійної успішності. 
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