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Наконечної Яни Сергіївни

Яна Сергіївна Наконечна навчається на V-му курсі соціально-психологічного
факультету за спеціальністю “Психологія” освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» (за
державним фінансуванням).
Протягом всього періоду навчання студентка систематично відвідувала навчальні
заняття (має всього 4 пропущених заняття), продемонструвала високий рівень успішності за
результатами підсумково-модульних робіт. Середній бал успішності за результатами
екзаменів 4,56 бали та заліково-екзаменаційних сесій становить 87,17 балів. Загальний
рейтинг успішності складає 87,52 балів (7 місце серед студентів своєї спеціальності).
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: «Психоаналітичні аспекти жіночих
образів у прозі М. Хвильового» (науковий керівник: доцент кафедри соціальної та практичної
психології Г.Д. Левченко). 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: «Психологічні
особливості міжособистісного взаєморозуміння у молодого подружжя» (науковий керівник:
професор кафедри соціальної та практичної психології М.М.Заброцький).
Протягом навчання студентка проходила 1 активну практику у Житомирському
професійному політехнічному ліцеї, виконуючи обов’язки психолога. Характеристика
позитивна з пропозиціями відмінної оцінки.
Яна Сергіївна проходила асистентську практику з 31 жовтня по 25 листопада 2011 року.
На 5 Під час роботи практикантка зарекомендувала себе як старанна викладачка. Заняття, що
проводила Яна Сергіївна, були організовані на високому науково-методичному рівні, зокрема
студентка представила структуровані конспекти лекцій із необхідними прикладами та
ілюстраційним матеріалом. Зауважу, що студентка проявила відповідальне ставлення до
підготовки та проведення навчальних занять, постійно консультувалася з керівником практики,
представляла усі необхідні матеріали, враховувала зауваження та рекомендації. Практика
була оцінена на відмінно (91 бал).
За роки навчання студентка продемонструвала здатність до особистісного зростання, як
у навчальній діяльності, так і в громадській роботі. За роки навчання студентка
продемонструвала дисциплінованість, пунктуальність (не запізнювалася на заняття) та
доброзичливість у спілкуванні з одногрупниками.
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