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Науменко Оксани Григорівни
Науменко Оксана Григорівна навчалася за спеціальністю «Практична психологія» освітньокваліфікаційного рівня «Бакалавр» (за контрактним замовленням) та спеціальністю «Практична
психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» (за державним замовленням).
Протягом всього періоду навчання студентка систематично відвідувала навчальні заняття (з
2436 занять має 49 пропущених, з них 18 з поважних причин), продемонструвала середній рівень
успішності за результатами ПМР: успішно склала 191 ПМР, не склала 25 ПМР. За результатами
заліково-екзаменаційних сесій успішно склала 101 залік та екзамен, мала 2 перескладання. Середній
бал успішності становить 4,5 (82,4). Загальний рейтинг успішності складає 2965 балів (8 місце серед
9 студентів).
Студентка виконала та захистила на «добре» курсову роботу з психології на тему
«Психологічний аналіз етичних дилем в практиці роботи вчителів початкових класів» (науковий
керівник: кандидат психологічних наук, доцент В.В. Горбунова). За результатами державної атестації
на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» студентка склала комплексний
кваліфікаційний екзамен з психології на «добре» та на «задовільно» захистила бакалаврську роботу
на тему «Рефлексія розвитку професійних здібностей студентів-психологів V курсів» (науковий
керівник: асистент О.Г. Шмиглюк). За результатами державної атестації на здобуття освітньокваліфікаційного рівня «Спеціаліст» студентка склала комплексний кваліфікаційний екзамен з
психології на «добре» та на «задовільно» захистила дипломну роботу на тему «Порівняльний аналіз
прийомів подолання перенасичення діяльностями різного рівня регламентованості в дошкільному
віці» (науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Н. Ф. Портницька).
Протягом навчання студентка мала 2 активні практики. у загальноосвітній школі №5 м.
Радомишля та в дитячому оздоровчому таборі «Берег» міста Алушти. Характеристики з місця
проходження практики позитивні з пропозиціями відмінних оцінок.
За роки навчання студентка продемонструвала дисциплінованість, пунктуальність та
доброзичливість у спілкуванні з одногрупниками. Крім того, вона активно залучалася до інших видів
громадської роботи, зокрема допомагала в організації ІІ міжрегіонального семінару програми
ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки» (Житомир, 2009). Брала
участь в І турі всеукраїнської оліпіади з психології (2010 рік). Також студентка відвідує
психотерапевтичну групу «Теорія і практика психологічного консультуіввання» під керівництовом
П.П. Горностая. Закінчила проект студенської соціальної служби для молоді «Телефон довіри».
Успіхи і досягнення Оксани Григорівни у різних видах діяльності, особистісні якості, які
орієнтовані на конструктивну співпрацю можуть розглядатися як позитивний прогноз професійної
успішності.
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