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Марина Валеріївна Козлова 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 10 пропущених занять), продемонструвала високий рівень успішності за 
результатами підсумково-модульних робіт (успішно склала 278 ПМР). За результатами 
заліково-екзаменаційних сесій успішно склала заліки та екзамени (без жодного 
перескладання). Середній бал успішності становить 4,33 (86,48) балів. Динаміка успішності 
має хвилеподібний характер. Загальний рейтинг успішності складає 86,48 балів (12 місце 
серед студентів своєї спеціальності). 

Студенткою виконана та захищена на “добре” курсова робота з психології на тему 
“Особливості професійного самовизначення випускників ВНЗ в залежності від спрямованості 
біографічної антиципації” (науковий керівник: асистент кафедри соціальної та практичної 
психології Тичина І.М.).  

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 професійного 
самовизначення підлітків з проявами девіантної поведінки” (науковий керівник: кандидат 
психологічних наук, доцент Н.Ф. Портницька). 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: «Порівняльний 
аналіз особливостей професійного самовизначення підлітків з різним досвідом девіантної 
поведінки» та отримала «відмінно» (науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент 
Н.Ф. Портницька). 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 2 активні практики «Літню психологічну» та 
«Психодіагностичну» у Новоград-Волинському районному центрі соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді, виконуючи обов’язки психолога. Характеристики позитивні з пропозиціями 
відмінних оцінок. Протягом 2011-2012 н.р. проходила асистентську практику на кафедрі 
соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана 
Франка, під керівництвом Н.Ф. Портницької. 

У громадській та позанавчальній діяльності Марина Валеріївна брала активну участь, 
зокрема, протягом 3-х років виконувала обов’язки заступника голови соціально-побутового 
сектору Студентського братства. На першому курсі перемогла в конкурсі на кращу кімнату 
гуртожитку і отримала «Сертифікат» безстрокового проживання в кімнаті № 265. приймала 
участь у концерті «Новий рік», мистецька акція «Виставка двох картин» (2009), брала активну 



участь у організації проекту «Освіта для життя» (2011). У 2011 році отримала диплом за 
високий навчальний рейтинг та активну громадську позицію у номінації «Студент року». 

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 Марини 
Валеріївни у різних видах діяльності, особистісні якості, які орієнтовані на конструктивну 
співпрацю, можуть розглядатися як позитивний прогноз професійної успішності. 

 

 

 

 
Декан соціально-психологічного факультету, 
професор 

 
О.Л. Музика 

  
Куратор Ю.Ю. Дем'янчук 

 
 
 
 
 

Додаток 1 
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Психологічні дослідження: 
наукові праці студентів 
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2012. – С. 56-58. 

0,12 д.а.  

 

 


