ХАРАКТЕРИСТИКА
студента IV курсу соціально-психологічного факультету
Житомирського державного університету імені Івана Франка
Артема Анатолійовича Міліневського
Артем Анатолійович Міліневський навчався з 2008 р. по 2012 р. за спеціальністю
«Психологія» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», державна форма навчання).
Протягом всього періоду навчання студент продемонстрував такий рівень
успішності за результатами підсумкових модульних робіт (ПМР): склав 162 ПМР, не
склав 18 ПМР. За результатами заліково-екзаменаційних сесій успішно склав 45 заліків та
37 екзаменів (не мав жодного перескладання). Середній бал успішності – 4,45 (83,5 бали).
Динаміка успішності має лінійний характер. Загальний рейтинг успішності – 20 514 балів
(14 місце серед 39 студентів).
Артемом Анатолійовичем виконана та захищена на «відмінно» курсова робота з
вікової психології на тему: «Образ сім’ї в малюнках дітей із розумовою відсталістю»
(науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та
практичної психології І.М. Тичина). За результатами державної атестації на здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студент склав комплексний кваліфікаційний
екзамен з психології на «відмінно» та на «відмінно» захистив бакалаврську роботу на
тему: «Біографічний аналіз мотивації досягнення як чинника розвитку професійних
здібностей» (науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної
та практичної психології О.М. Савиченко).
Протягом навчання студент пройшов 3 активні практики: в управлінні державної
служби охорони УМВС України в Житомирській області та двічі у МДЦ Артек. Отримав
позитивні характеристики.
За час навчання на І та ІІ курсах був заступником старости групи, на ІІІ та
IV курсах обіймав посаду старости групи.
Участі у наукових конференціях та семінарах не брав.
У громадській та позанавчальній діяльності Артем Анатолійович був активним
учасником ігор КВН та низки заходів, що проводилися на соціально-психологічному
факультеті (у ролі ведучого: фестиваль першокурсників – 2008, новорічний концерт –
2009, загальноуніверситетське свято восьмого березня – 2009, Великодні дзвони – 2009,
новорічний концерт – 2010, вільний мікрофон – 2010, презентація практикумів з
соціальної педагогіки – 2010 та 2011, новорічний концерт – 2010, свято останнього
дзвоника – 2012). Також брав участь в організації виставки двох картин – 2009 р. та
заходах з відновлення музею у селі Городське Коростишівського району Житомирської
області.
За роки навчання зарекомендував себе як старанний, відповідальний
дисциплінований, тактовний студент, доброзичливий у спілкуванні з людьми.
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