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Русецької Дар’ї Анатоліївни

Дар’я Анатоліївна Русенька навчається на V-му курсі соціально-психологічного
факультету за спеціальністю “Психологія” освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» (за
державним фінансуванням).
Протягом всього періоду навчання студентка систематично відвідувала навчальні
заняття (має всього 7 пропущених занять), продемонструвала високий рівень успішності за
результатами підсумково-модульних робіт (успішно склала 264 ПМР). Середній бал успішності
за результатами екзаменів 4,91 бали та заліково-екзаменаційних сесій становить 90,12 балів.
Загальний рейтинг успішності складає 90,81 балів (6 місце серед студентів своєї
спеціальності).
Студенткою виконана та захищена на “відмінно” курсова робота з психології на тему “
Імпліцитні теорії професійної успішності вчителя у свідомості директорів загальноосвітніх
шкіл” (науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент В.В. Горбунова). Результати
наукового дослідження були опубліковані у ІІ збірнику наукових праць студентів соціальнопсихологічного факультету, виданому за редакцією О.Л.Музики, В.О.Климчук (Житомир: Видво ЖДУ ім. І.Франка, 2010).
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: «Імпліцитні теорії професійної
успішності підлеглих у свідомості керівників МВС: аналіз відповідності усталеним критеріям
профвідбору» (науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент В.В. Горбунова).
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: «Імпліцитні теорії
професійної успішності працівників у свідомості керівників МВС: зв'язок із кадровими
рішеннями» (науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент В.В. Горбунова).
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 Дар’я Анатоліївна проходила дві активні практики у Центрі
практичної психології УКЗ УМВС України в Житомирській області, виконуючи обов’язки
психолога та одну 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 вибором студентка вивчала такі дисципліни, як "Малюнок у практиці
психодіагностики", "Основи деонтології", "Основи корпоративного тренінгу" та "Символдрама".
Протягом навчання активно займалася науковою діяльністю. У 2009-2010 навчальному
році посіла перше місце у I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з психології.
Нагороджена грамотою за активну участь у II етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності
"Психологія" (м. Одеса, 2010 рік). Є лауреатом факультетського конкурсу "Людина року" у

номінації "Студент року" (2009, 2010 роки). У 2011 році зайняла перше місце у
факультетському конкурсі студентських наукових робіт з психології.
Дар’я Анатоліївна активно займається громадською діяльністю. З 2009 року є членом
студентського братства факультету. З 2010 року виконувала обов’язки голови академічного
сектору студентського братства факультету.
Протягом 2007-2010 років брала участь в організації факультетських заходів: "День
відкритих дверей", флеш-моб "Яків" (участь у встановленні рекорду України), фінал
чемпіонату України з брейн-рингу серед молодих команд. Також, студентка є лауреатом
конкурсу "Людина року" у номінації "Проект року" доброчинної акції "На два життя одразу"
(2010 рік). Протягом 2009-2011 років відвідувала практикум за вибором "Медіа-підтримка
освітніх проектів".
За роки навчання Дар’я Анатоліївна продемонструвала особистісний та професійний
ріст. Студентка характеризується здатністю до співпраці, відповідальним ставленням до
навчання, наполегливістю та дисциплінованістю. Успіхи та досягнення Дар’ї Анатоліївни у
різних видах діяльності, особистісні якості, які орієнтовані на конструктивну співпрацю, можуть
розглядатися як позитивний прогноз професійної успішності.
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