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Ірина Ігорівна Вагіна 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 6 пропущених занять), продемонструвала високий рівень успішності за
результатами підсумково-модульних. Середній бал успішності за результатами екзаменів
(4,61) бали та заліково-екзаменаційних сесій становить 91,41 балів. Динаміка успішності має
якісно зростаючий характер. Загальний рейтинг успішності складає 92,43 балів (2 місце серед
студентів своєї спеціальності).
За власним вибором студентка вивчала такі дисципліни як: «Символдрама»,
«Самооцінка та розвиток творчих здібностей», «Малюнок в практиці психодіагностики»,
«Основи нейропсихології».
Наявність кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю «Музичне
мистецтво» сприяла якісному і успішному виконанню Оленою Сергіївною курсової роботи на
тему «Особливості сприймання музики підлітками в залежності від рівня екстравертованості»
(науковий керівник: асистент кафедри соціальної та практичної психології А.Л.Весельська).
Курсова робота була захищена на «відмінно».
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: «Динаміка самооцінки при переході
з молодших до середніх класів» (науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент
І.С.Загурська). 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: «Динаміка
самооцінки творчих здібностей у підлітковому віці» (науковий керівник: кандидат психологічних
наук, доцент І.С.Загурська). 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 випучкниця проходила виробничу практику в Житомирському
кооперативному коледжі бізнесу і права. Характеристика з місця проходження практики
позитивна з пропозицією відмінної оцінки. Оцінка за проходження практики складає 95 балів.
Олена Сергіївна 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.
Під час навчання Олена Сергіївна проявила себе у науковій роботі: двічі займала І місце
у І-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з психології (Житомир 2011, Житомир 2012),

зайняла І місце у І-му турі конкурсу наукових робіт (Житомир, 2012), є лауреатом ІІ етапу
Всеукраїнської студентської олімпіади з психології (Одеса 2012).
У громадській та позанавчальній діяльності проявила відповідальність та компетентність,
виконуючи доручення деканату з оформлення додатку до диплому міжнародного зразка.
За роки навчання Олена Сергіївна проявила себе відповідальною, дисциплінованою,
сумлінною студенткою. Студентку характеризує широке коло наукових та творчих інтересів,
що свідчить про різнобічний розвиток особистості, що намагається охопити якнайширше поле
для самореалізації себе як фахівця психолога в межах різних галузей психологічного знання
та на межі різних наукових дисциплін.
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