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Студентка Рожнова Оксана Юріївна 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 3 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 4,9 (90,2). Загальний рейтинг успішності складає 4967 балів (3 місце серед 9 студентів). 

Протягом навчання студентка проходила 3 активні практики: у Дитячому оздоровчому центрі   
«Ласпі» в ролі педагога-організатора, в Житомирській гуманітарній гімназії № 23 виконуючи обов’язки 
психолога та в Житомирському професійному політехнічному ліцеї в ролі психолога - консультанта. 
Характеристики з місця проходження практики позитивні з пропозиціями відмінних оцінок. 

Захистила на «відмінно» курсову роботу на тему «Психосемантичне дослідження сприймання 
корпоративної символіки студентами соціально-психологічного факультету» (науковий керівник: 
кандидат психологічних наук, доцент В. В. Горбунова). 

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 «Психосемантичний аналіз відповідності змісту та 
оформлення обкладинок сучасних українських художніх видань» (науковий керівник: кандидат 
психологічних наук, доцент В. В. Горбунова). 

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 «Ціннісні кризи у свідомості педагогів спеціальних 
загальноосвітніх шкіл – інтернатів для дітей з вадами розумового розвитку» (науковий керівник: 
кандидат психологічних наук, доцент Н. Ф. Портницька). 

У 2010 р. зайняла третє місце у факультетській олімпіаді з психології. У 2011 р. брала участь у 
факультетському конкурсі студентських наукових робіт. Має наукову публікацію у збірнику наукових 
праць студентів соціально-психологічного факультету. 

У період навчання зарекомендувала себе як активну та старанну студентку, постійно підвищує 
свій професійній рівень. Оксана відвідала другу всеукраїнську конференцію з психодіагностики та 
психотерапії «ПСІКОН - 2010», де була активною учасницею майстер-класів видатних українських та 
російських психологів.  У 2011 році відвідала майстер-клас проведений О. Романчуком   з напрямку 
танцювально-рухової терапії, де взяла активну участь у проведенні різноманітних технік. 

Крім того, вона активно долучалася до інших видів громадської роботи, зокрема брала активну 
участь в якості організатора під час створення і проведення факультетських свят, виступає в 
академічному хорі факультету,  волонтерка благодійного фонду «Серце до серця». 

За роки навчання студентка продемонструвала активність, відповідальність, пунктуальність, 
цілеспрямованість, прагнення до успіху, дисциплінованість, комунікабельність, старанність та 
доброзичливість у спілкуванні з одногрупниками та викладачами. 

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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