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Олена Петрівна Терещук 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 25 пропущених занять), продемонструвала високий рівень успішності за результатами 
підсумково-модульних робіт (успішно склала 244 ПМР). Середній бал успішності за результатами 
екзаменів 4,25 бали та заліково-екзаменаційних сесій становить 86,75 балів. Загальний рейтинг 
успішності складає 85,04 балів (14 місце серед студентів своєї спеціальності). 

Студенткою виконана та захищена на “задовільно” курсова робота з психології на тему 
“Систематизація студентських психологічних ігор з позиції транзакційного аналізу” (науковий керівник: 
кандидат психологічних наук, доцент В.О.Климчук).  

За результатами державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
студентка склала комплексний кваліфікаційний екзамен з психології на «добре» та на «відмінно» 
захистила бакалаврську роботу на тему: «Особливості зв"язку імпліцитних теорій справедливості 
професійною діяльністю особистості» (науковий керівник: старший викладач кафедри соціальної та 
практичної психології Л.М.Фальковська).  

За результатами державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 
студентка на «задовільно» захистила магістерську роботу на тему: «Особливості рефлексії 
особистісних якостей учнів 3 класу» (науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри соціальної та практичної психології Н.О.Никончук).  

Протягом  навчання  студентка  проходила 2  активні  практики:  у  Дитячому оздоровчо-
реабілітаційному закладі «Сонечко» м.Овруч та Овруцькій гімназії,  виконуючи обов’язки психолога. 
Характеристики з місця проходження практики  позитивні з пропозиціями відмінних оцінок. 

Брала участь у факультетській олімпіаді з психології у 2009-1010 н.р. 
Олена Петрівна 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. 

Протягом 2007–2011  років  студентка  є  учасником  факультетських заходів: Фестиваль 
першокурсників (2007 р.), Fleshmob «Тюльпанове серце» (2009 р.), учасник  проекту  до  
встановлення  рекорду  України ( категорія «Масові  заходи» –  виконання  українського  народного 
танцю «Яків»): 1000 осіб одночасно танцює «Якова». Рекорд присвячений  до  святкування  90-річчя  
Житомирського  державного  університету  ім.  Івана  Франка (2009 р.), учасник організації фінального 
етапу чемпіонату України з "Брейн-рингу" серед молоді (2009 р.). 

За роки навчання Олена Петрівна зарекомендувала себе як дисциплінована, пунктуальна (не 
запізнювалася на заняття) та доброзичлива у спілкуванні з одногрупниками та викладачами 
студентка.  
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