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Вікторії Миколаївни Чаюн

Вікторія Миколаївна Чаюн 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 (має
всього 7 пропущених занять), продемонструвала високий рівень успішності за результатами
підсумково-модульних робіт (успішно склала 281 ПМР). За результатами заліково-екзаменаційної
сесії успішно склала 104 заліки та екзамени (без жодного перескладання). Загальний рейтинг
успішності складає 89,19 балів (5 місце серед студентів своєї спеціальності).
Студенткою виконана та захищена на «відмінно» курсова робота з психології на тему
«Особливості застосування методу аутогенного тренування у психологічному тренінгу з метою
подолання стресу в підлітковому віці» (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 «Дослідження динаміки ціннісних орієнтацій студентівпсихологів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» (науковий керівник: асистент кафедри
соціальної та практичної психології І.А Гречуха). За результатами державної атестації на здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» студентка на «відмінно» захистила магістерську роботу на
тему «Динаміка самооцінки учбових здібностей студентів спеціальності «Психологія»» (науковий
керівник: кандидат психологічних наук, доцент І.С. Загурська).
Результати наукового дослідження були опубліковані у ІІІ та ІV збірниках наукових праць
студентів соціально-психологічного факультету, виданому за редакцією О.Л.Музики, Ю.Ю.Дем’янчук
(Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2011-2012).
Протягом навчання студентка проходила 2 активні практики у ліцеї імен М.О. Щорса №25 м.
Житомира, виконуючи обов’язки психолога та 1 асистентську практику на кафедрі соціальної та
практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка (керівник практики:
кандидат психологічних наук, доцент І.С. Загурська). Характеристики позитивні з пропозиціями
відмінних оцінок.
Брала участь у організації «Виставки двох картин» та у флеш-мобі «Яків» (участь у
встановленні рекорду). За власним вибором студентка вивчала такі дисципліни, як «Малюнок у
практиці психодіагностики» та «Психологічна робота з наркозалежними».
Одногрупники цінують її за дипломатичність, коректність, готовність допомогти та
організаторські здібності.
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 Вікторії Миколаївни у різних
видах діяльності, особистісні якості, які орієнтовані на конструктивну співпрацю, можуть розглядатися
як позитивний прогноз професійної успішності.
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