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Марія Миколаївна Сторожук навчається на V-му курсі соціально-психологічного факультету 
за спеціальністю “Психологія” освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» (за державним 
замовленням). 

Протягом всього періоду навчання студентка систематично відвідувала навчальні заняття, 
продемонструвала високий рівень успішності за результатами ПМР: успішно склала 224 ПМР. За 
результатами заліково-екзаменаційної сесії успішно склала 109 заліків та екзаменів. 
Заборгованостей не мала. Середній бал успішності становить 4.81 (89,27) балів. Динаміка 
успішності має хвилеподібний характер. Загальний рейтинг успішності складає 92,24 балів (1 
місце серед студентів своєї спеціальності). 

Студенткою виконана та захищена на «добре» курсова робота з вікової психології на тему: 
«Особливості розвитку рефлексії здібностей в умовах соціальної депривації» (науковий керівник: 
кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та практичної психології О.О. Музика).  

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: «Емоційна стійкість як чинник соціально-
психологічної адаптації першокурсників до умов навчання у ВНЗ» (науковий керівник: кандидат 
психологічних наук, доцент кафедри соціальної та практичної психології О.О. Музика). 
Рекомендована до навчання в магістратурі. 

За результатами державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 
студентка на «відмінно» захистила магістерську роботу на тему: «Розвиток структури емоційної 
стійкості студентів у процесі навчання» (науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри соціальної та практичної психології О.О. Музика). 

Результати наукового дослідження були опубліковані у ІІІ та ІV до збірниках наукових праць 
студентів соціально-психологічного факультету / за ред.. О.Л. Музики, Ю.Ю. Дем`янчук (Житомир: 
Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2011-2012). 

Протягом навчання студентка проходила 2 активні практики у Корольовському районному 
відділі МВС України в Житомирській області, виконуючи обов'язки психолога. Характеристики з 
місця проходження практики позитивні з пропозиціями відмінних оцінок. Під час навчання у 
магістратурі пройшла асистентську практику на кафедрі соціальної та практичної психології 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, характеристика з пропозицією 
відмінної оцінки.  

Протягом навчання проявила себе у науковій роботі: брала участь у конкурсі студентських 
наукових робіт з психології (2010-2011 н.р.) та І турі всеукраїнської олімпіади з психології (2011-
2012 н.р.).  

За власним вибором вивчала такі дисципліни, як: «Символдрама», «Самооцінка та 
розвиток творчих здібностей», «Малюнок у практиці психодіагностики» та «Нейропсихологія», що 
свідчить про різносторонність професійних інтересів. 

У громадській та позанавчальній діяльності Марія Миколаївна брала участь в організації 
виставок картин спецпрактикуму «Мистецькі студії» (у 2009-2010 н.р. та 2010-2011 н.р.). Протягом 
навчання на IV курсі входила до складу академічного сектора факультету та активно виконувала 
його доручення. Отримала дипломи «Людина року» у номінаціях «Ініціатива року» (2011) за 
професіоналізм та доброзичливість у роботі приймальної комісії та «Студент року» (2012) за 



високий навчальний рейтинг та активну громадську позицію. Брала участь у флеш-мобі «Яків» 
(встановлення рекорду України). Також Марія Миколаївна Сторожук є активним учасником 
ЖММГО «Оксія», що свідчить про реалізованість у творчій діяльності. 

За роки навчання студентка продемонструвала здатність до співпраці та креативність, 
відповідальність та наполегливість у навчальній та громадській діяльності. Також виявила 
доброзичливість та самостійність, що сприяли реалізації прагнення до саморозвитку та допомозі 
колегам у розв'язанні навчальних задач. Досягнення Марії Миколаївни Сторожук у різних видах 
діяльності та  вищезазначені особистісні якості можуть розглядатися як позитивний прогноз 
професійної успішності та подальшого самовдосконалення. 
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