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Н

ародився 16 грудня 1989 р. в м. Фастові Київської області. Громадянин України з 1991 р.
У 2007 р. вступив до Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова на спеціальність
«Психологія». У 2009 р., паралельно з навчанням, проходив Перші регіональні курси масажу, де здобув кваліфікацію масажиста. В наступному, 2010 р., закінчив
навчання у Першому медичному коледжі, де отримав
спеціалізацію «Основи масажу та ЛФК».
У 2011 р. успішно склав державні іспити в
НПУ ім. М. П. Драгоманова та отримав диплом бакалавра психології. У цьому ж році вступив до магістратури. Вже тоді почав займатися дослідженням специфіки роботи психологічної служби в системі освіти.
У 2012 р. отримав диплом магістра з відзнакою та спеціалізацію «Психолог, викладач психології».
Влітку 2012 р. був призначений на посаду директора
Центру соціально-психологічної служби кафедри соціальної роботи та психології Національного університету
біоресурсів і природокористування України, звідки був
звільнений у зв’язку зі вступом до аспірантури. У листопаді 2012 р. прийнятий до аспірантури на кафедру соціальної роботи і психології НУБіП України за спеціальністю «Теорія та методика професійної освіти». Захистив
кандидатську дисертацію на тему «Теоретико-методичні
засади формування екологічної свідомості у роботі психологічної служби ВНЗ аграрного профілю».
А. М. Демиденко — автор шести публікацій.
Напрями його наукових пошуків: екологічна свідомість, цілісність і міждисциплінарність знання, духовні
та психотерапевтичні практики.
У грудні 2012 р. призначений асистентом кафедри
соціальної роботи та психології НУБіП України
(за сумісництвом).
У березні 2013 р. прийнятий на посаду молодшого
наукового співробітника лабораторії психології навчання Інституту психології імені Г. С. Костюка (за сумісництвом), брав участь в організації та проведенні IV Всеукраїнського психологічного конгресу з міжнародною
участю «Особистість в психологічному просторі».
У лютому 2014 р. був обраний на посаду заступника
голови Ради аспірантів і молодих вчених НУБіП України. З вересня 2014 р. — викладач факультативу «Основи
масажу» в Українському медичному ліцеї Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
(за сумісництвом).
У квітні 2015 р. організував та провів І Фестиваль екологічної свідомості «Golosievo Eco Fest» у межах найбільшої акції прибирання країни «Зробимо Україну чистою
разом!», за що був нагороджений дипломом «За вагомий
внесок у розвиток молодіжного, екологічного волонтерського руху, формування здорового способу життя серед
населення, активну громадську діяльність та сприяння
у проведенні Всеукраїнської екологічної акції «Let’s do
it, Ukraine». У червні 2015 р. став заступником голови
Київської обласної молодіжної громадської ради при
голові Київської обласної держадміністрації. У липні
2015 р. був обраний на посаду голови правління громадської організації «Зростаюче майбутнє». У грудні 2015 р.
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призначений на посаду голови Фастівської молодіжної
громадської ради при міському голові.
Є дійсним членом громадських організацій «Let’s
do it, Ukraine» та «Молодь Фастова».
За роки викладання про Артема Миколайовича
склалися лише позитивні враження як про викладача,
так і про куратора, адже він старанно виконує посадові обов’язки, досяг значних результатів у виконанні
навчально-виховних завдань. Багато уваги надає індивідуальній роботі зі студентами, сприяє їхньому особистісному становленню, розвитку здібностей. Дотримується педагогічної етики, має повагу серед колег і
студентів. А. М. Демиденко добре знає предмет викладання, постійно підвищує педагогічну майстерність,
цікаво та змістовно проводить як лекційні, так і практичні заняття.

Артем Демиденко разом з керівництвом та науковопедагогічними працівниками Гуманітарно-педагогічного
факультету (НУБіП України)
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