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Сидоренка Михайла Валерійовича

Михайло Валерійович Сидоренко навчається на V-му курсі соціально-психологічного
факультету за спеціальністю “Психологія” освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» (за
державним замовленням).
Протягом чотирьох років навчання студент намагався систематично відвідувати
навчальні заняття (має 22 пропущених занять), продемонстрував достатній рівень успішності
за результатами ПМР (успішно склав 265 ПМР). Середній бал успішності за результатами
екзаменів 4,12 бали та заліково-екзаменаційних сесій становить 81,63 балів. Динаміка
успішності має хвилеподібний характер. Загальний рейтинг успішності складає 86,9 балів (10
місце серед студентів своєї спеціальності).
Студентом виконана та захищена на «відмінно» курсова робота з психології на тему
«Адаптація Тесту Гумористичних Фраз О.Г. Шмельова до використання у студентському
україномовному середовищі» (науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент
В.О.Климчук). 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: «Особливості прояву
явища "мотиваційного зараження" в учбовій діяльності студентів» (наукові керівники: кандидат
психологічних наук, доцент В.О.Климчук). Результати наукової роботи були опубліковані у ІІ та
ІІІ збірниках наукових праць студентів соціально-психологічного факультету (Житомир: Вид-во
ЖДУ ім. І.Франка, 2010-2011).
За результатами державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
«магістр» студент на «відмінно» захистила магістерську роботу на тему: «Особливості прояву
феномену мотиваційної декомпенсації у навчальних ситуаціях» (науковий керівник: кандидат
психологічних наук, доцент В.О.Климчук).
Протягом навчання студентка проходила 2 активні практики «Літню психологічну» та
«Психодіагностичну». Характеристики з місця проходження практики позитивні з пропозиціями
на відмінні оцінки.
Михайло Валерійович проходив асистентську практику з 31 жовтня по 25 листопада 2011
року. Під час проходження практики студент проявив себе як самостійний асистент, що
враховує специфіку дисциплін і прислуховується до вимог і пропозицій викладача. Студент
володіє необхідними знаннями, уміннями та навичками для проведення навчальних занять у
вузі та отримав позитивну характеристику з пропозиціями на відмінну оцінку.
У 2010 році брав участь у всеукраїнському конкурсі «Завтра.UA» стипендіальної
програми Віктора Пінчука
Одногрупники цінують його за дипломатичність, коректність, готовність допомогти та
організаторські здібності. Окрім того, він активно залучався і до інших видів громадської
роботи: на четвертому курсі приймав активну участь ущорічних традиційних концертах
«Вільний мікрофон», «Фестиваль першокурсників», мистецька акція «Виставка двох картин».
Михайло Валерійович брав участь в організації благодійних заходів на факультеті: акції
«Пандус» та благодійної акції «На два життя одразу» в підтримку В.Ф.Шинкарука.

За роки навчання студент продемонстрував здатність до співпраці, відрізнявся
відповідальним ставленням до навчання, наполегливістю та дисциплінованістю. А також
виявляв доброзичливість у спілкуванні з одногрупниками та викладачами.
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