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Омелянчук Лесі Володимирівни
Студентка Василюк Леся Володимирівна навчається за спеціальністю «7.03010301 Практична психологія»
освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» (за державним фінансуванням).
Протягом всього періоду навчання студентка систематично відвідувала навчальні заняття (з 2436 занять має 6
пропущених, усі з поважних причин), продемонструвала високий рівень успішності за результатами ПМР: успішно
склала усі 216 ПМР. За результатами заліково-екзаменаційних сесій успішно склала 101 залік та екзамен, не мала
академзаборгованостей. Середній бал успішності становить 5 (91,26). Загальний рейтинг успішності складає 5015
балів (2 місце серед 9 студентів).
Протягом навчання студентка проходила 3 активні практики: у Житомирській гуманітарній гімназії № 1 та
Житомирському професійно –політехнічному ліцеї виконуючи обов’язки психолога. Характеристики з місця
проходження практики позитивні з пропозиціями відмінних оцінок.
Студенткою виконана та захищена на «відмінно» курсова робота на тему: «Особливості конфліктної поведінки
підлітків, які навчаються в школі-інтернаті» (науковий керівник: старший викладач кафедри соціальної та практичної
психології О.В. Мазяр).
За результатами державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студентка склала
комплексний кваліфікаційний екзамен із психології на «відмінно» та на «відмінно» захистила бакалаврську роботу на
тему «Особливості взаємозв’язку домінуючого типу поведінки у конфліктній ситуації і типу реагування у ситуації
фрустрації» (науковий керівник: доктор психологічних наук, професор кафедри соціальної та практичної психології,
дійсний член НАПН України В.О.Моляко та старший викладач кафедри соціальної та практичної психології О.В.
Мазяр).
За результатами державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» студентка
склала комплексний кваліфікаційний екзамен із психології на «відмінно» та на «відмінно» захистила дипломну
роботу на тему «Статеві відмінності взаємозв’язку домінуючого типу поведінки у конфліктній ситуації і типу
реагування у ситуації фрустрації» (науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент І.М. Тичина).
Леся Володимирівна – активна, відповідальна, цілеспрямована студентка, здатна до адаптації та оволодіння
новими професійними знаннями, уміннями та навичками. Протягом навчання вона продемонструвала здатність до
зростання як у навчальній, так і в громадській роботі. Ця теза підтверджується такими фактами:
у 2009 року виконувала обов’язки голови культмасового сектору;
протягом 2008–2011 років вона активно долучалася до інших видів громадської роботи, зокрема брала
активну участь в якості організатора під час створення і проведення факультетських свят, зокрема Фестиваль
першокурсників (2009 р.), щорічна Посвята у психологи, менеджери та соціальні педагоги, «Новорічна казка»
(2009), «Людина року» (2009-2011), «Великодні дзвони», співорганізатор проекту по підготовці до
встановлення рекорду України (категорія «Масові заходи» – виконання українського народного танцю: 1000
осіб одночасно танцює «Якова», 16 жовтня 2009р.), член оргкомітету по організації заходів до «Дня
відчинених дверей»;
виступала в академічному хорі соціально-психологічного факультету;
у 2009-2011 роках була лауреатом конкурсу «Людина року» двічі у номінації «Студент року» та у номінації
«Порядок понад усе»;
у 2011 р. брала участь у факультетському конкурсі студентських наукових робіт;
протягом 2011 – 2012 навчального року виконувала обов’язки замісника старости;
має дві наукові публікації «Особливості конфліктної поведінки підлітків, які навчаються в школі-інтернаті» та
«Статеві відмінності взаємозв’язку домінуючого типу поведінки у конфліктній ситуації і типу реагування у
ситуації фрустрації».
За роки навчання студентка продемонструвала активність, організаторські здібності, відповідальність,
пунктуальність, цілеспрямованість, доброзичливість, виконувала особливі доручення за власною ініціативою.
Успіхи і досягнення у різних видах діяльності, особистісні якості, які орієнтовані на конструктивну співпрацю
можуть розглядатися як позитивний прогноз професійної успішності.
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