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Студентка Суплік Юлія Олегівна 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 4,9 (91,8). 
Загальний рейтинг успішності складає 5041 балів (1 місце серед 9 студентів). 

Протягом навчання студентка проходила 3 активні практики: у Київському загоні відомчої воєнізованої 
охорони та в Житомирському професійному політехнічному ліцеї виконуючи обов’язки психолога. 
Характеристики з місця проходження практики позитивні з пропозиціями відмінних оцінок. 

Захистила на «відмінно» курсову роботу на тему «Особливості професійної спрямованості 
випускників загальноосвітніх шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов, які обирають професію 
психолога» (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 «Ситуаційний чинник надійності результатів дослідження за 
методикою Р. Кеттелла» (наукові керівники: доктор психологічних наук, професор 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 «Надійність особистісних факторів за 16-факторним особистісним 
опитувальником Р. Кеттелла» (науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент В.О. Климчук).  

Юлія Суплік постійно удосконалює свої особисті та професійні якості. Так, з 2010 року вона проходить 
навчання за авторською програмою П.П.Горностая «Теорія та практика психологічного консультування» на 
базі Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Також студентка 
відвідує тренінгові заняття “Теорія та практика психологічного консультування” П.П. Горностая. Також 
протягом року відвідувала школу педагогів-організаторів «Від А до Я» в якості учениці.    

Крім того, вона активно залучалася до інших видів громадської роботи, зокрема виконувала обов’язки 
старости протягом року, брала активну участь в якості організатора під час створення і проведення 
факультетських свят, а також брала участь у спортивному номері під час концерту «Людина року». 

Має дві наукові публікації «Взаємодія диспозиційних та ситуаційних чинників поведінки особистості» 
та «Надійність особистісних факторів за 16-факторним особистіним опитувальником Р.Кеттелла». 

За роки навчання студентка продемонструвала активність, відповідальність, пунктуальність, 
цілеспрямованість, наполегливість, старанність, сумлінність, прагнення до успіху. 

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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