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Студентка Кравченко Марина Олександрівна навчається за спеціальністю 
«6.030103 Практична психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» (за 
контрактом). 

Протягом всього періоду навчання студентка систематично відвідувала навчальні 
заняття (з 2436 занять має 30 пропущених, з них 6 з поважних причин), продемонструвала 
середній рівень успішності за результатами ПМР: успішно склала 198 ПМР, не склала 
18ПМР. За результатами заліково-екзаменаційних сесій успішно склала 101 залік та 
екзамен, мала 3 перескладання. Середній бал успішності становить 4 (83,6). Загальний 
рейтинг успішності складає 4521 балів (5 місце серед 9 студентів). 

Протягом навчання студентка проходила 4 активні практики в дитячому дошкільному 
закладі «Сонечко», Бистрицькій ЗОШ І-ІІІ ст. Бердичіського району Житомирської області та 
у Бердичівському міському ліцеї №15. Характеристики із місць проходження практики з 
пропозиціями позитивних оцінок. 

Студенткою виконана та захищена курсова робота на тему «Вплив досвіду роботи на 
рішення змінити професію випускників ВНЗ» (науковий керівник: кандидат психологічних 
наук, доцент І.М. Тичина).  

За результатами державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» студентка склала комплексний кваліфікаційний екзамен із психології на 
«задовільно» та на «задовільно» захистила бакалаврську роботу на тему «Особистісні 
особливості військовослужбовців в залежності від терміну служби» (науковий керівник: 
асистент О. Г. Шмиглюк). 

За результатами державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
«спеціаліст» студентка склала комплексний кваліфікаційний екзамен із психології на 
«добре» та на «добре» захистила дипломну роботу на тему «Особливості мотивації 
досягнення студентів залежно від рівня успішності навчання» (науковий керівник: доцент 
О.О.Музика). 

Марина Олександрівна брала участь у святкуванні 90 річчя університету (у 
встановленні рекорду України (категорія «Масові заходи» – виконання українського 
народного танцю: 1000 осіб одночасно танцює «Якова», 16 жовтня 2009р.). Марина 
Кравченко відвідувала школу вожатих при університеті, брала участь у проведенні 
новорічних концертів у школах м. Житомира. У перші 2 роки навчання Марина 
Олександрівна відвідувала хор факультету.  
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