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Президент Національної академії педагогічних наук України,
президент Товариства «Знання» України, Міністр освіти і науки України (2000-2005),

академік Національної академії наук України, академік Національної академії 
педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор

Кремень Кремень 
Василь ГригоровичВасиль Григорович

Передусім прийміть щирі вітання з нагоди 30-річчя Незалежності України  
від Національної академії педагогічних наук України і від мене особисто!

Цей Ювілей відродження нашої державності – гарний привід відобразити полотно 
вагомих досягнень української науки, що складається із того цінного, що є внеском 
кожного науковця у загальну справу.

Розвиток науки, ефективне використання результатів наукових досліджень, 
впровадження новітніх технологій сприяє економічному зростанню держави, 
є запорукою її справжньої незалежності й перспектив розбудови. Нові виклики 
цивілізаційного поступу вимагають від науковців все ширшої взаємодії у розв’язанні 
проблем окремих країн, регіонів і людства в цілому, помітнішої збалансованості 
розвитку наукових галузей. 

Самовіддана праця науковців, їхня готовність відповідати на виклики 
сьогодення і спрямовувати свої зусилля на інтеграцію науки й освіти, формування 
інтелектуальної, інноваційної особистості утверджують авторитет України серед 
провідних країн світу.

Шановні колеги, друзі! Дозвольте засвідчити свою повагу до всіх учених і висловити 
слова вдячності кожному за невтомну творчу працю, без якої важко уявити сильну 
державу з ефективним стабільним виробництвом і високим рівнем духовності. 
Перед наукою загалом і кожним науковцем зокрема в усі часи стояли непрості й 
масштабні завдання. Тож зичу Вам завзяття, упевненості у завтрашньому дні, 
переконаності у непереможності передової наукової думки!

Зичу Вам міцного здоров’я, щастя, творчої наснаги для подальшої наукової 
діяльності, нових професійних звершень та успіхів на благо України!

З повагою
президент Національної академії 
педагогічних наук України,
президент Товариства «Знання» України,
Міністр освіти і науки України (2000-2005),
академік НАН України, академік НАПН України
доктор філософських наук, професор Василь Кремень

Шановні учасники проєкту й читачі книги 
«Науковці України: 30 років досягнень, успіхів і визнання»!
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Цимбалюк Цимбалюк 
Віталій ІвановичВіталій Іванович

Президент Національної академії медичних наук України,
академік Національної академії наук України, академік Національної академії 

медичних наук України, доктор медичних наук, професор,  
заслужений діяч науки і техніки України

З повагою 
президент Національної академії  
медичних наук України, 
академік НАН Україний, академік НАМН 
України, доктор медичних наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України В.І. Цимбалюк

Прийміть найщиріші привітання з нагоди виходу у світ видання «Науковці 
України: ЗО років досягнень, успіхів і визнання».

Сучасний етап розбудови демократичної та правової держави, інтеграції України 
до європейського наукового й освітнього простору, а також глобальні процеси, 
що торкнулися й сучасного українського суспільства, передбачають докорінну 
трансформацію світоглядних і ціннісних орієнтацій.

Зміни в науковому житті, спричинені впливом соціально-економічних чинників, 
створили науково-технічні та соціальні передумови для вдосконалення наукового 
процесу, ефективнішого виховання наукової молоді. Адже загальні перспективи науки 
завжди визначаються її здобутками. Особливо це характерно для XXI ст., коли всі 
галузі досягли не бачених досі висот, а вирішення наукових проблем зазвичай потребує 
об’єднання зусиль багатьох учених і створення відповідних наукових колективів.

Широке інформування про досягнення вітчизняних науковців сприятиме розвитку 
партнерських відносин, допоможе краще сформувати уявлення про сучасний образ 
України й зокрема України наукової.

Бажаю Вам незгасної творчої енергії та ініціативи, нових плідних здобутків на 
благо людям, на користь державі.

Шановні друзі!



9

Науковці України: 30 років досягнень , успіхів і визнання

8

ГадзалоГадзало
Ярослав МихайловичЯрослав Михайлович

Президент Національної академії аграрних наук України,  
академік Національної академії аграрних наук України,  

доктор сільськогосподарських наук, професор

Шановні колеги та учасники видання «Науковці України: ЗО років досягнень, успіхів 
і визнання!»

Від імені Президії Національної академії аграрних наук України щиро вітаю 
читачів з виходом ювілейного презентаційного видання «Науковці України: ЗО років 
досягнень, успіхів і визнання», яке присвячене тридцятиріччю Незалежності України.

Маємо ще один непересічний привід поглянути в обличчя своїй суверенній країні з 
багатовіковою культурою, потужним духовним та науковим потенціалом, давніми 
і славними демократичними традиціями. Зі сторінок видання постають грані 
талантів та подвижницька праця наших науковців, які творили і продовжують 
творити унікальну історію, змінюють життя на краще, сприяють оновленню 
всіх сфер нашої держави, наперекір усьому гідно виходять зі складних ситуацій і 
продовжують розвивати українську науку.

Книга «Науковці України: ЗО років досягнень, успіхів і визнання» – ґрунтовна і 
яскрава розмова про діяльність успішних, талановитих українських науковців – усіх 
тих, хто творить сьогодення української науки і є взірцем відданого їй служіння.

Переконаний, що видання стане добрим супутником і консультантом читачів 
та поціновувачів, сприятиме зміцненню нашої віри у можливості і прийдешнє 
української науки.

Віддаючи належне всім, хто причетний до цієї непростої, але такої корисної 
справи, бажаю Вам успішної реалізації творчих планів та задумів, життєвих 
гараздів, шани і визнання, особистого щастя та здоров’я.

З повагою  
президент Національної академії  
аграрних наук України, 
академік НААН України, 
доктор сільськогосподарських наук,
професор Я.М. Гадзало
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Андрушків Богдан Миколайович – відомий 
економіст, науковець, український пись-

менник, громадський діяч.
Практичним здобутком наукової кар’єри 

Б.М. Андрушківа є десятки навчальних посіб-
ників, підручників, монографій, близько 700 
інших наукових, художніх, науково-публіцис-
тичних праць, раціоналізаторських пропозицій, 
патентів, неординарних ідей тощо.

З вершини 74 річного віку Богдан Миколайо-
вич у своїх художніх та науково-публіцистич-
них творах дає критичну самооцінку реалізації 
власних життєвих можливостей. Зроблено це 
у контексті аналізу суспільних процесів і явищ, 
висвітлено категорії змісту та сенсу життя. Очи-
ма автора в соціально-гуманітарному контексті 
розкрито проблеми становлення державнос-
ті та економіки, моралі й духовності в їхньому 
взаємозв’язку та під різними кутами зору. Про-
цеси, події, явища, учасником яких був Богдан 
Андрушків, спроєктовано на пересічну особу 
українського суспільства. 

Наприклад у книзі «Реквієм за втраченими 
(не реалізованими, безповоротно загубленими) 
можливостями…», Б.М. Андрушків розглядає по-
гляди: на життя, його зміст, в контексті сенсу 
життя. Автор веде розмову про те, яким є жит-
тя людини, що не мала особливих задатків, але 
завдяки наполегливості, власним зусиллям, ці-
леспрямованості досягла визнання, реалізував-
ши доступну їй кар’єру. У роздумах над темою, 
автор звернувся не лише до своїх минулих пуб- 
лікацій, а й залучив до цього процесу відомих 
філософів, письменників, психоаналітиків, еко-
номістів, управлінців різних епох і національнос-
тей та зробив спробу пояснити багато життєвих 
явищ, причини виникнення економічного застою, 
природних катаклізмів, соціальних потрясінь. На 
прикладі України, на тлі її нинішніх суспільних 
відносин, розкрив особисті душевні переживан-
ня побутового та суспільного плану. Без боязні 
за можливі наслідки відвертих висловлювань, 
намагався на живих прикладах показати, як де-
структивні, антидержавні сили вживають захо-
дів для розшарування і розчарування народу у 
власному політичному виборі та позбавлення 
співвітчизників державних перспектив, еконо-
мічної й політичної незалежності. 

Щоб наповнити економічну науку соціальною 
компонентою, вперше в Україні підготовив і видав 
фундаментальні книги «Основи менеджменту» та 
«Основи соціального менеджменту» (теоретичні 
положення та прикладні механізми) – Тернопіль, 
ТзОВ «Терно-граф», 2007. – 1024 с. Певний резо-
нанс, в наукових та літературних колах, викли-
кали актуальні масштабні видання: «Метатеорія 
менеджменту життя», що присвячена вирішен-
ня проблем суїциду у нашій державі, «Антикри-
зове управління… антирейдерство», «Економічна  

мудрість…», «Наративи з проблем формування ін-
ституційних засад Економічної Конституції Украї- 
ни», «Повний господарський розрахунок – шлях 
підвищення ефективності територіальної одини-
ці, забезпечення її сталого розвитку», «Інноваційні 
засоби розвитку нетрадиційних джерел енергії у 
соціогуманітарному комплексі України», «Ресур-
сономіка», «Стратегія розвитку адміністративно-
го району», «Організація та менеджмент само-
діяльного музею…», «Організація та особливості 
підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації»  
тощо. Підручник «Основи менеджменту» та на-
укова робота «Туризм України: економічні та ор-
ганізаційні механізми розвитку» представлялися 
до Державної премії, а посібник «Основи теорії і 
практика управління» отримав відзнаку акціонер-
ного банку «Інко», як кращий посібник в Україні 
серед видань на подібну тематику.

Завдяки професору Б.М. Андрушківу, та за 
його безпосередньої підтримки отримали нау- 
кові ступені та звання близько 50 науковців. 
Він є автором створення наукової школи: «Ре-
гіональні та міжрегіональні аспекти підтрим-
ки соціально-економічної реформи, інноваційні 
контексти розвитку підприємництва».

Богдан Андрушків був ініціатором заснуван-
ня в Тернопільському національному технічно-
му університеті фахового видання «Соціально- 
економічні проблеми і держава» та спеціальної 
ради Д 58.052.02, науково-експериментальної 
лабораторії «Еліта» ін. Він є членом редакційних 
колегій ряду фахових і суспільно-громадських 
видань в Україні. За його ініціативи створено 
єдиний в Україні музей засобів управління та 
економічної літератури тоталітарного періоду, 
громадську Академію соціального управління 
та фонд реалізації неординарних ідей і проєк-
тів, які успішно функціонують при ТНТУ.

Богдан Миколайович має багато галузевих, ві-
домчих, державних та міжнародних нагород: «Ве-
теран праці» (1987); почесне звання «Заслужений 
діяч науки і техніки України» (1992) і Почесний 
професор ТНТУ; лауреат Всеукраїнської премії 
імені Братів Лепких (1996); золота медаль імені 
М.І. Туган-Барановського Академії економічних 
наук України (1998); орден імені Дмитра Вишне-
вецького Українського козацтва (1999); відзнаки 
Українського козацтва за активну громадську по-
зицію (2000-2004); міжнародний орден святого 
Миколи Чудотворця (2002); міжнародна відзна-
ка «За віру і труд» (2004); державний орден «За 
заслуги» (2007); відзнака Президента України 
«Хрест Івана Мазепи» (2019), відзнака асоціації 
ВНЗ України; Почесна грамота Верховної Ради 
України; регіональна відзнака «Честь і слава Тер-
нопільщини»; грамоти і відзнаки міністерств і ві-
домств, громадських організацій, в тому числі 
Федерації профспілок України, Всеукраїнського 
об’єднання роботодавців тощо.

Андрушків Андрушків 
Богдан МиколайовичБогдан Миколайович

Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік 
Національної академії наук вищої освіти України, дійсний член Української екологічної 

академії наук та Міжнародної академії економічних наук, член Академії економічних наук 
України та Міжнародної АРН, віцепрезидент Української академії економічної кібернетики, 

член Національної спілки письменників України
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Андрущенко Андрущенко 
Віктор ПетровичВіктор Петрович

Ректор Національного педагогічного університету  
імені М.П. Драгоманова, академік НАПН України, член-кореспондент НАН України, 
доктор філософських наук, професор, президент Міжнародної асоціації ректорів 

педагогічних університетів Європи

Андрущенко Віктор Петрович народився 
1-го січня 1949 року в селі Совинка Ко-

нотопського району Сумської області в родині 
вчителів. Після закінчення з золотою медаллю 
Соснівської середньої школи вступив на нав-
чання до Конотопського індустріального тех-
нікуму, який не закінчив у зв’язку з призовом 
на військову службу до лав Збройних Сил краї- 
ни. Після звільнення з армії навчався в Київ-
ському університеті імені Тараса Шевченка, а 
по його закінченні з відзнакою – в аспірантурі 
цього ж університету. Успішно захистив канди-
датську (1979) та докторську (1991) дисертації. 
Працюючи на посадах асистента, старшого ви-
кладача, доцента, професора цього ж універ-
ситету зарекомендував себе здібним науков-
цем і педагогом, фундатором освіти й науки. З 
1995 по 1999 рік працював першим заступни-
ком міністра освіти України; далі – директором 
Інституту вищої освіти Національної академії 
педагогічних наук України. У 2003 році обраний 
і працює нині ректором одного з найстаріших в 
Україні державних закладів вищої педагогічної 
освіти – Національного педагогічного універси-
тету імені М.П. Драгоманова.

Наукові дослідження вченого, предметом 
яких є соціально-філософські проблеми роз-
витку людини, філософія освіти й культури, 
модернізація української освіти, стратегія роз-
витку вищої педагогічної освіти та підготовка 
вчителя в умовах глобалізації та становлення 
інформаційного суспільства, виховання сту-
дентської молоді та багато іншого, завжди були 
тісно пов’язані з його практичною діяльністю 
на вищезазначених посадах. 

Віктор Петрович – фахівець у галузі філосо-
фії, політології, культурології, педагогіки вищої 
школи. Автор понад 850 наукових праць, серед 
яких 75 індивідуальних і близько 40 колектив-
них монографій, підручників, навчальних по-
сібників для студентів закладів вищої освіти. 
Загальне визнання отримали книги «Історія 
соціальної філософії», «Роздуми про освіту», 
«Вступ до філософії. Великі філософи», «Су-
часна соціальна філософія», «Культура. Ідеоло-
гія. Особистість» (у співавторстві), «Соціальна 
робота» (у співавторстві), «Світанок Європи: 

Проблема формування нового учителя для 
об’єднаної Європи ХХІ століття», «Організоване 
суспільство», «Феномен освіти» (у 5 томах). Під 
його керівництвом та за наукової консультації 
підготовлено і захищено 65 кандидатських і  
56 докторських дисертацій. 

Як учений-філософ обґрунтував модернову 
концепцію Людини, її підготовки до життя, 
навчання та виховання в умовах суспільних 
трансформацій. На особливу увагу заслуговує 
запропонована філософом концепція органі-
зованого суспільства – суспільства реабілітації 
гуманістичних цінностей, повернення до пер-
шооснов людського буття й культурного посту-
пу, суспільства розумної взаємодії людей на 
основі їхньої творчої співпраці й внутрішньої, 
детермінованої обов’язком і совістю, поваги 
до Закону, Порядку й Справедливості. Шлях до 
такого суспільства забезпечується, за логікою 
мислителя, через освіту, передусім педагогічну, 
яка потребує новітньої філософії. 

Розроблені Віктором Петровичем ідеї новіт-
ньої філософії освіти загалом і педагогічної осві-
ти зокрема покладені в основу «Національної 
доктрини розвитку освіти України у XXI столітті». 
Центром цієї філософії є людина як самоцінність 
у всій повноті свого творчого ставлення до жит-
тя й такій же повноті можливостей для власної 
самореалізації. Вона має базуватися на загаль-
нолюдських цінностях у їх органічному поєднан-
ні з національними пріоритетами. Побудована 
на ній педагогічна теорія програмує практичні 
параметри новітньої педагогічної дії. 

Академік В.П. Андрущенко – почесний док-
тор (Doctor Honoris Causa) 15  вітчизняних і 
зарубіжних університетів, ініціатор створення 
та співавтор Педагогічної Конституції Європи, 
прийнятої Другим з’їздом Асоціації ректорів 
педагогічних університетів Європи (Франк-
фурт-на-Майні, Німеччина, 2013). Є лауреатом 
Державних премій України в галузі освіти та 
в галузі науки і техніки, нагороджений орде-
нами князя Ярослава Мудрого V ступеня, «За 
заслуги» І, ІІ і III ступенів, Почесною грамотою 
Верховної Ради України, нагрудними знаками 
«За наукові досягнення» та «Відмінник освіти 
України» тощо.
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Антонова Олена Євгеніївна – відома в Укра-
їні дослідниця в галузі педагогіки твор-

чості та обдарованості, висококваліфікований 
викладач вищої школи. Її наукові інтереси пов’я-
зані з професійною підготовкою майбутнього 
фахівця, особливостями навчання обдарованої 
молоді, креативністю та її розвитком, пробле-
мами здоров’язбереження, історією розвитку 
школи та педагогічної думки. 

Наукове становлення О.Є. Антонової відбу-
валося в Житомирській науково-педагогічній 
школі «Професійно-педагогічна підготовка май-
бутніх учителів» (професора О.А. Дубасенюк). 
Кандидатську дисертацію на тему «Формуван-
ня базових знань з педагогіки у майбутніх учи-
телів» захистила в Інституті педагогіки і пси-
хології професійної освіти АПН України (2000). 
Докторська дисертація «Теоретико-методоло-
гічні засади навчання обдарованих студентів у 
педагогічних університетах» успішно захищена 
у 2008 році у тій самій спеціалізованій вченій 
раді при Інституті педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України. 

Під керівництвом О.Є. Антонової захищено 
3 докторських та 21 кандидатська дисертації 
з проблем професійної підготовки фахівця, іс-
торії становлення вищої освіти в Україні та за 
кордоном, зокрема Туреччини, розвитку про-
фесійної компетентності вчителя у системі піс-
лядипломної педагогічної освіти тощо. Однак 
головною проблемою наукових пошуків Олени 
Євгеніївни залишаються питання виявлення та 
розвитку обдарованості молодого покоління в 
цілому, а також підготовка вчителя до роботи 
з обдарованими дітьми. 

Професор О.Є. Антонова є також очільником 
науково-педагогічної школи «Педагогічні аспекти 
обдарованості», у межах діяльності якої нею та 
її учнями визначено основні філософські та за-
гальнонаукові принципи та підходи до вивчення 
природи обдарованості; здійснено обґрунтуван-
ня логіки розвитку творчих здібностей; сформу-
льовано поняття «обдарованість»; розроблено 
модель обдарованості на основі ортогонально-
го підходу; визначено сутність, сформульовано 
визначення, розроблено модель педагогічної 
обдарованості як виду професійної обдарова- 
ності; розроблено концепцію розвитку педаго-
гічної обдарованості студентів у ЗВО; запропоно-
вано методики/технології розвитку різних видів 
обдарованості учнів та студентів; здійснено те-
оретичне обґрунтування науково-педагогічного 
супроводу обдарованої молоді; створено науко-
во-методичний Центр роботи з обдарованими 
студентами у Житомирському державному уні-
верситеті імені Івана Франка тощо. 

Окремим напрямом досліджень Олени Єв-
геніївни стала педагогіка креативності та  

активна робота у розбудові громадського об’єд-
нання Академія міжнародного співробітництва 
з креативної педагогіки «Полісся», віцепрези-
дент якої вона є. 

Антонова Олена Євгеніївна – автор понад 300 
публікацій, серед яких монографії, методичні ре-
комендації для вчителів, студентів, аспірантів, 
навчальні посібники, статті у фахових виданнях 
України та зарубіжних країн: «Базові знання з 
педагогіки: становлення, розвиток, технологія 
формування», «Обдарованість: досвід історич-
ного та порівняльного аналізу», «Практикум з 
педагогіки», «Історія педагогіки» тощо.

З 2004 року Олена Євгеніївна бере участь у 
підготовці фахівців вищої кваліфікації у складі 
спеціалізованих вчених рад. У різні роки була 
членом спеціалізованих вчених рад Д 74.053.01 
в Уманському державному педагогічному уні-
верситеті імені Павла Тичини, К 55.053.01 у Сум-
ському державному педагогічному універси-
теті імені А.С. Макаренка. Нині вона заступник 
голови спеціалізованої вченої ради по захис- 
ту докторських та кандидатських дисертацій 
Д 14.053.01 з педагогіки у Житомирському дер-
жавному університеті імені Івана Франка. 

Антонова Олена Євгеніївна – компетентний 
творчий викладач, який володіє високим рівнем 
педагогічної майстерності у роботі зі студентами 
і молодими науковцями під час читання курсів 
«Педагогіка», «Історія педагогіки», «Методика 
викладання педагогіки», «Методологія і мето-
ди науково-педагогічного дослідження», «Тео-
рія та практика професійної освіти», «Теорія та 
методика педагогічної діяльності з основами 
педагогічної творчості», «Технології розвитку 
обдарованості особистості».

За плідну наукову працю, активну роботу з 
обдарованою студентською молоддю, участь у 
розвитку міжнародної наукової співпраці Оле-
на Євгеніївна Антонова нагороджена грамо-
тами МОН України, Національної академії пе-
дагогічних наук України, нагрудними знаками 
«Відмінник освіти України» (2014), «Василь Су-
хомлинський» (2019), почесними нагородами 
Житомирського державного університету імені 
Івана Франка «Слава ЖДУ» (2009), «Заслужений 
працівник Житомирського державного універ-
ситету імені Івана Франка» (2015); Дипломом 
переможця конкурсу «Науковець року» (2012, 
2019), Лауреат щорічного конкурсу-рейтингу 
популярності та здобутків «Гордість міста» у но-
мінації «Вчитель року» (Житомир, 2013).

За успіхи та досягнення у професії Олена 
Євгеніївна глибоко завдячує сім’ї, яка завжди 
є головною підтримкою та натхненням: мама 
Алла Володимирівна, чоловік Володимир і два 
сини – Олексій (кандидат філологічних наук, ви-
кладач) та Євгеній (майбутня зірка ІТ-індустрії).

Антонова Антонова 
Олена ЄвгеніївнаОлена Євгеніївна

Завідувач кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 
закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка,  

доктор педагогічних наук, професор, віцепрезидент Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки «Полісся»
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Бідюк Наталя Михайлівна відома особистість 
на теренах вітчизняної і зарубіжної педаго-

гічної науки, талановитий педагог-організатор, 
висококваліфікований викладач, ініціативний 
досвідчений керівник кафедри, прогресивний 
наставник з підготовки наукових і науково- 
педагогічних кадрів, активний науково-громад-
ський діяч, яка робить суттєвий внесок у роз-
виток педагогічної науки, зокрема порівняльної 
професійної педагогіки, вищої освіти, методики 
викладання іноземної мови, професійної освіти 
і освіти дорослих. Вона представник нової гене-
рації керівників-професіоналів, які орієнтовані на 
сучасне управлінське лідерство на засадах спо-
відування цінностей освіти і педагогічної науки, 
дотримання морально-етичних норм колективної 
взаємодії. Наталя Михайлівна – керівник-лідер, 
який має не лише власну систему внутрішніх 
цінностей, а й модель свого розвитку. 

Науково-педагогічну діяльність Наталя Ми-
хайлівна розпочала з посади викладача кафед-
ри романо-германських мов Хмельницького на-
ціонального університету (1993), з 2001 року – до 
нині працює завідувачем кафедри іншомовної 
освіти і міжкультурної комунікації цього ж уні-
верситету. 

Багатогранна науково-педагогічна діяльність 
Н.М. Бідюк охоплює широке коло наукових ін-
тересів у галузі іноземної філології, професійної 
педагогіки, педагогіки вищої школи, педагогічної 
компаративістики. Це стало поштовхом до запо-
чаткування та розвитку нових напрямів міждис- 
циплінарних досліджень з порівняльної професій-
ної педагогіки, андрагогіки, методики викладан-
ня іноземної мови. Під керівництвом професора 
Н.М. Бідюк на кафедрі здійснюється розробка 
теоретичних і методичних засад формування та 
розвитку професійної компетентності майбутніх 
учителів іноземної мови та літератури відповідно 
до тематичного плану науково-дослідної роботи  
«Теоретичні і методичні засади підготовки май-
бутніх фахівців мовних спеціальностей до між-
культурної комунікації». Науково-педагогічній 
громадськості добре відомі міждисциплінарні 
дослідження Наталі Бідюк з порівняльної про-
фесійної педагогіки «Розвиток змісту та форм 
організації підготовки бакалаврів інженерії в уні-
верситетах Великої Британії» (2001), «Підготов-
ка майбутніх інженерів в університетах Великої 
Британії» (2004), «Теорія і практика професійного 
навчання безробітних у США» (2010), які мають 
загальнодержавне соціально-культурне значення. 

Гармонійне поєднання викладацької, науково- 
дослідницької, організаційної, управлінської та 
громадської діяльності сприяло створенню ва-
гомого науково-педагогічного доробку: 3 моно-
графії, 11 навчальних та навчально-методичних 
посібників (у тому числі з грифом Міністерства 

освіти і науки України), понад 200 статей у між-
народних та вітчизняних виданнях (з них: 10 у 
виданнях, що індексуються у міжнародних ба-
зах SCOPUS та WOS), методичні розробки, освіт-
ні та робочі програми, інструктивно-методичні 
матеріали, матеріали наукових конференцій 
різних рівнів. 

Професор Н.М. Бідюк є керівником наукової 
школи з порівняльної професійної педагогіки 
та Центру порівняльної професійної педагогіки 
(2011). З 2011 року під її керівництвом кафедрою 
спільно з Інститутом педагогічної освіти та осві-
ти дорослих імені Івана Зязюна Національної 
академії педагогічних наук України проводить-
ся щорічний Міжнародний науково-методоло-
гічний семінар «Розвиток порівняльної профе-
сійної педагогіки у контексті глобалізаційних та 
інтеграційних процесів». Наталя Бідюк є голов-
ним редактором фахового збірника наукових 
праць «Порівняльна професійна педагогіка» 
(24 міжнародні наукометричні бази) та членом 
редакційних колегій інших фахових збірників. 

Наталя Михайлівна є головою спеціалізова-
ної вченої ради з присудження наукових сту-
пенів кандидата і доктора педагогічних наук 
Д 70.052.05 у Хмельницькому національному 
університеті (13.00.04 – теорія і методика про-
фесійної освіти). 

Наукова школа «Порівняльна професійна пе-
дагогіка» налічує 7 докторів педагогічних наук, 
21 кандидата педагогічних наук, 1 доктора фі-
лософії. За час існування наукової школи її ко-
лективом створено: «Центр порівняльної профе-
сійної педагогіки»; фаховий науковий журнал 
«Порівняльна професійна педагогіка»; видано 
5 монографій, 20 навчально-методичних праць; 
опубліковано понад 300 статей у фахових видан-
нях України та за кордоном (з них 15 у SCOPUS 
та WOS); проведено 10 міжнародних науково- 
методологічних семінарів «Розвиток порівняль-
ної професійної педагогіки в умовах глобаліза-
ційних та інтеграційних процесів». 

Професор Н.М. Бідюк неодноразово працю-
вала у складі експертних комісій Міністерства 
освіти і науки України для проведення акреди-
таційної експертизи підготовки фахівців.

За сумлінну працю та значний внесок у розви-
ток педагогічної науки Наталя Михайлівна Бідюк 
нагороджена медалями Національної академії 
педагогічних наук України «Ушинський К.Д.» 
(2012), «Леся Українка», (2021), громадською від-
знакою – медаль «Василь Зеньковський» (2019)
та численними грамотами й подяками Мініс- 
терства освіти і науки України, Національної ака-
демії педагогічних наук України, університету, 
Хмельницької обласної державної адміністра-
ції, занесена на дошку пошани Хмельницького 
національного університету.

Бідюк Бідюк 
Наталя МихайлівнаНаталя Михайлівна
Завідувач кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації 

Хмельницького національного університету,  
доктор педагогічних наук, професор 
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Наталія Михайлівна Благун – висококвалі-
фікований науково-педагогічний праців-

ник вищої школи. Її наукові інтереси пов’язані 
з теоретико-методологічними засадами соці-
ально-функціонального управління діяльніс-
тю загальноосвітнього навчального закладу 
(ЗНЗ) в ракурсі актуальних освітніх завдань та 
потреб сучасних замовників на якісну освіту; 
теоретичним базисом та закономірностями 
розвитку і функціонування ЗНЗ як соціаль-
но-педагогічної системи в аспекті синерге-
тичної єдності мультидисциплінарного підхо-
ду; об’єктивністю орієнтації діяльності ЗНЗ на 
глобалізаційні процеси розвитку цивілізації й 
впровадженням інноваційних технологій по-
кращення якості навчання й виховання соці-
ально-спрямованої особистості учня. 

Наукове становлення Н.М. Благун відбулось 
у Івано-Франківському державному педагогіч-
ному інституті імені Василя Стефаника. За-
кінчивши стаціонарну аспірантуру, Наталія 
Михайлівна захистила дисертацію на тему: 
«Рання творчість Петра Козланюка в контекс- 
ті «малої» західноукраїнської прози» на здо-
буття наукового ступеня кандидата філологіч-
них наук. У 2001 році отримала вчене звання 
доцента кафедри історії педагогіки та украї- 
нознавства. У 2015 році успішно захистила 
дисертацію «Методологія соціально-функці-
онального управління загальноосвітнім нав- 
чальним закладом» на здобуття наукового 
ступеня доктора педагогічних наук за спеці-
альністю 13.00.04 – теорія та методика про-
фесійної освіти. У 2017 році отримала вчене 
звання професора кафедри педагогіки по-
чаткової освіти.

У науковому доробку професора Н.М. Бла-
гун близько 300 праць наукового та науко-
во-методичного характеру, опублікованих 
у провідних вітчизняних та зарубіжних ви-
даннях, зокрема тих, що включені до науко-
метричних баз Scopus, Web of Science, Index 
Copernicus. Вона є автором як одноосібних, 
так і колективних монографій, навчальних та 
навчально-методичних видань, статей. Ната-
лія Михайлівна є активною учасницею між-
народних і вітчизняних науково-практичних 
конференцій, форумів, семінарів, де успішно 
презентує результати своїх досліжень. 

За період наукового становлення Благун На-
талія Михайлівна брала участь у розробці та 
реалізації наукових проєктів «Гірська школа. 
Стан. Проблеми. Перспективи розвитку», «Роз-
виток особистості молодшого школяра в умо-
вах гірського середовища» та «Формування 
діалогічного мовлення молодшого школяра».

У межах наукового співробітництва із за-
рубіжними організаціями Наталія Благун 

проходила наукове стажування у місті Опо-
ле (Польща) на тему «Current problems of 
harmonization of personality development in 
the modern educational space».

Наталія Михайлівна постійно працює над 
удосконаленням навчальних планів, варіатив-
них компонент, освітньо-професійних про-
грам. Вона є членом редакційних колегій таких 
журналів: «Гірська школа Українських Карпат», 
«Інноваційна педагогіка», «Мистецька освіта: 
зміст, технології, менеджмент».

Під керівництвом професора Н.М. Благун 
захищено кандидатську дисертацію та близь-
ко 50 магістерських проєктів. Вона є членом 
спеціалізованої вченої ради із захисту доктор-
ських та кандидатських дисертацій за спеці-
альностями 13.00.01 «Загальна педагогіка та 
історія педагогіки» та 13.00.04 «Теорія і мето-
дика професійної освіти». 

Визначальним фактором у роботі Наталії 
Михайлівни є наукова робота з студентами. 
Вона керує науковою проблемною групою 
«Культура фахового мовлення», члени якої 
досліджують питання становлення культури 
сучасного науковця. Анкетування, диспути, ви-
ступи на наукових конференціях – це найбільш 
ефективні заходи, що проводять учасники 
гуртка. Вони досягають вагомих результатів 
у розробці наукової проблеми, беруть участь 
у олімпіадах, конференціях. Наталія Михай-
лівна бере участь у роботі Малої академії наук 
України, тим самим допомагаючи школярам 
розпочати свій юний шлях науковця.

Благун Наталія Михайлівна успішно працює 
над створенням одного із напрямів ефектив-
ної підготовки сучасних спеціалістів – форму-
вання національної культури студентів, фор-
мування громадянина незалежної держави. 
Під ї ї керівництвом створено поетичну світли-
цю, члени якої проводять важливі культурні 
заходи, що дають поштовх до чіткого осмис-
лення феномену національної культури. Зо-
крема, це дійство до дня народження Тараса 
Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, Ліни 
Костенко та інших видатних діячів української 
культури. Також учасники світлиці залучені 
під керівництвом професора Н.М. Благун до 
святкування та популяризації національних 
українських свят, які стали уже традиційни-
ми театралізованими дійствами педагогічного 
факультету. Члени літературної студії є пере-
можцями різних конкурсів читців всеукраїн-
ського масштабу.

Наталія Михайлівна Благун пройшла шлях 
від викладача до професора кафедри педа-
гогіки початкової освіти Прикарпатського на-
ціонального університету імені Василя Сте-
фаника.

Благун Благун 
Наталія МихайлівнаНаталія Михайлівна

Професор кафедри педагогіки початкової освіти  
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,  

доктор педагогічних наук, професор
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Богуш Алла Михайлівна – відомий учений, 
науковець-новатор, психолог, педагог у 

галузі дошкільної освіти, ініціатор розроблен-
ня і впровадження технологій навчання дітей 
дошкільного віку української мови в етнона-
ціональних закладах дошкільної освіти (ЗДО). 

Упродовж 1992-2000 років А.М. Богуш до-
сліджувала на замовлення Міністерства осві-
ти і науки (МОН) України державні бюджетні 
наукові теми «Новітні технології навчання дітей 
дошкільного віку української мови» та «Підго-
товка майбутніх вихователів до навчання дітей 
української мови в закладах дошкільної освіти», 
результати яких висвітлено в численних публі-
каціях автора. За її особистої участі протягом 
1990-2020 років розроблено теоретико-методо-
логічні засади, нормативне й програмно-мето-
дичне забезпечення, новітні методики навчання 
дітей дошкільного віку і студентів рідної і укра-
їнської мов: програми, підручники, посібники, 
монографії. Зокрема, «Методика навчання рідної 
мови в закладах дошкільної освіти» (1977, 1992), 
«Методика навчання дітей української мови в 
ЗДО» (1993, 2011, 2014, 2019) та ін.; монографії 
«Мовленнєвий розвиток дітей від народження 
до 7 років» (2004, 2010), «Перші кроки грамоти: 
передшкільний вік» (2013, 2014) та багато інших.

Алла Михайлівна Богуш упродовж 2002-2007 
років провела широкомасштабний експеримент 
у ЗДО Рівненської, Одеської, Миколаївської, Запо-
різької, Дніпропетровської і Херсонської областей 
з теми: «Передшкільна освіта України», «Наступ-
ність і перспективність дошкільної і початкової 
ланок освіти», результати яких висвітлено в чис-
ленних публікаціях як автора, так і членів її нау- 
кової школи (Т.М. Степанова, О.В. Ковшар).

Протягом 30 років Алла Богуш є науковим 
консультантом з дошкільної освіти експеримен-
тальних майданчиків НВК «Надія» та «Ерудит» 
міста Одеси; НВК «Школа гуманітарної праці», 
міста Херсон, ЗДО №4 міста Южне з теми «Мо-
рально-духовне виховання дітей на засадах 
християнських цінностей». Вона є науковим 
керівником та розробником Державного стан-
дарту дошкільної (БКДО, 2012) та мовної (МКДО, 
2004) освіти дітей дошкільного віку (освітня лі-
нія «Мовлення дитини»).

Академік А.М. Богуш – фундатор і засновник 
нового наукового напряму в галузі вищої до-
шкільної освіти – української дошкільної лінгво- 
дидактики. За роки української державності 
означений науковий напрям не тільки сформу-
вавсь і усталивсь, а й зміцнився потужною нау-
ковою школою, яку очолює Алла Богуш (понад 
100 науковців), плідне функціонування якого 
доведено результатами науково-педагогічних 
досліджень та ефективним упровадженням їх 
у педагогічну практику. 

Богуш Богуш 
Алла МихайлівнаАлла Михайлівна

Професор кафедри теорії та методики дошкільної освіти Південноукраїнського національного 
педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, доктор педагогічних наук, професор, 
академік НАПН України і Академії наук вищої школи України, Міжнародної Слов’янської 
академії освіти імені Я.А. Коменського, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат 
Державної премії України в галузі освіти в номінації «Дошкільна та позашкільна освіта»

Підручники для студентів дошкільних фа-
культетів і коледжів «Дошкільна лінгводидак-
тика» (2005, 2007, 2009, 2011, 2015), «Методика 
розвитку мовлення дітей раннього віку» (2003, 
2009, 2021) та інші програми і навчальні посіб-
ники успішно використовуються в усіх закладах 
вищої освіти України, коледжах, педагогічних 
училищах та в системі післядипломної освіти. 
Про ефективність науково-методичної роботи 
Алли Богуш засвідчують також 80 публікацій 
про автора в педагогічній пресі. 

Аллою Михайлівною Богуш і її науковою шко-
лою розроблено і впроваджено нові наукові й 
теоретико-методичні концептуальні засади до-
шкільної освіти в різних напрямах: психологія 
мовлення; комунікативно-мовленнєва діяльність, 
історія становлення і розвитку української до-
шкільної лінгводидактики; методика розвитку 
мовлення і навчання дітей раннього і дошкіль-
ного віку рідної та української (державної) мов, 
комунікативно-компетентнісний підхід до фор-
мування мовної/мовленнєвої особистості дити-
ни і вихователя; морально-духовний розвиток і 
національно-патріотичне виховання дітей і сту-
дентів; методика навчання грамоти і підготовка 
руки дитини до письма; компетентнісний підхід у 
підготовці майбутніх вихователів до роботи з роз-
витку рідної мови у ЗДО; методика ознайомлення 
дітей з довкіллям, українським народознавством, 
організація художньо-мовленнєвої діяльності; 
передшкільна освіта України («Наукова школа 
академіка Алли Богуш» К.: «Слово», 2009). 

У науковому доробку академіка А.М. Богуш 
понад 1000 публікацій із них: монографії (40), 
підручники (20), навчальні посібники (60), про-
грами (15), хрестоматії (2) із грифом МОН Украї- 
ни, статті в наукометричних виданнях. 

Із 1992 року Алла Михайлівна – голова спеці-
алізованої вченої ради із захисту докторських 
дисертацій в університеті. Під її керівництвом за-
хищено 20 докторських і 65 кандидатських дисер-
тацій. Вона, з 1997 року, є головним редактором 
журналу «Науковий вісник» Південноукраїнського 
національного педагогічного університету імені 
К.Д. Ушинського», член редакційної колегії жур-
налів «Дошкільне виховання», «Наука і освіта», 
«Науковий вісник Миколаївського національного 
університету імені В.О. Сухомлинського».

Богуш Алла Михайлівна нагороджена: орде-
нами княгині Ольги ІІІ ступеня та Рівноапостоль-
ного князя Володимира ІІІ ступеня Української 
православної церкви; знаками «Відмінник освіти 
України», «За наукові досягнення», «Василь Су-
хомлинський», «Ушинський К.Д.», «Леся Україн- 
ка», «Григорій Сковорода»; почесними грамо-
тами Верховної Ради України, МОН України та 
НАПН України. Ім’ям Алли Богуш названа зірка 
в сузір’ї Скорпіона (сертифікат 0450.23849504). 
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Бойко Бойко 
Алла МикитівнаАлла Микитівна

Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних 
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, відмінник народної освіти України. 

Нагороджена орденами княгині Ольги, «Честь вітчизни», «Почаївської Божої Матері», 
медаллю «Трудова слава» Міжнародного академічного рейтингу «Золота фортуна»,  
медалями НАПН України «Леся Українка», «Ушинський К.Д.», «Григорій Сковорода»,  

медаллю «Г.Г. Ващенко» Педагогічного товариства імені Григорія Ващенка

Бути справжнім педагогом – це талант, 
обов’язково опертий на невтомну працю. 

Таким хистом доля наділила А.М. Бойко – про-
ректора з наукової і експериментальної робо-
ти Полтавського національного педагогічного 
університету імені В.Г. Короленка, багаторічно-
го завідувача кафедри педагогіки, засновни-
ка спеціалізованої вченої ради і тривалий час 
незмінного її голови. Вона принципова, чес-
на, чутлива до душі кожного колеги і студен-
та. Майбутніх учителів на лекціях Алли Бойко 
захоплює глибина знань, інноваційні методи 
науково-освітнього діалогу, її залюбленість у 
справу. Випускники факультету, на якому вона 
працювала близько 40 років, визнали Аллу Ми-
китівну переможцем у найголовнішій номінації 
«Розум і совість факультету». У понад 500 моно-
графіях, посібниках, підручниках, статтях, лек-
ціях, публіцистично-педагогічних розмислах – 
креативна строгість думки в поєднанні традицій 
та новаторства, які неодмінно надиктовує час. 
Найбільшим науковим інтересом і широким ви-
знанням користуються такі її індивідуальні, одно- 
осібні праці: «Теорія і методика формування 
виховуючих відносин учитель-учень у загаль-
ноосвітній школі» (Київ, 1990); «Оновлена па-
радигма виховання: шляхи реалізації» (Київ, 
1996); «…Служба Богові й Батьківщині. Григо-
рій Ващенко: альтернатива поглядів і оцінок» 
(Київ, 2001); «Виховання людини: нове і вічне» 
(Полтава, 2006); «Інтегрований курс теорії та 
історії педагогіки» (Полтава, 2007); «Індивіду-
альні тьюторські завдання для самостійної ро-
боти студентів: 500 завдань і запитань, понад 
300 тестів» (Київ-Полтава, 2010); «Упровадження 
педагогічної інноватики в практику» (Полтава, 
2011); «Der hervorragende nationale padagoge und 
patriot der Ukraine Hrihorij Waschtschenko» («Ви-
датний національний педагог і патріот України 
Григорій Ващенко») (Kyjiv-Munchen, 2019) та ін. 
До важливих досягнень Алли Микитівни відно-
симо: вперше розроблено педагогічну теорію 
суб’єкт-суб’єктних відносин учителів і учнів на 
рівні співробітництва і співтворчості; обґрун-
товано нову парадигму виховання; виведено 
із забуття в безсмертя постаті, на яких темні-
ли ярлики «націоналізму»; розроблено процес 
відбору й упровадження досягнень педагогічної 
науки і досвіду в масову практику. Експеримен-
тально перевірено і реалізовано на практиці її 
проєкт науково-дослідного Інституту педаго-
гічної україністики, підготовлені нею Концеп-
цію і Положення, видано підручник «Персоналії 
в історії національної педагогіки: 22 видатних 
українських педагоги». На основі праць Алли 
Бойко, дослідницьких та архівних матеріалів 
створено перший в Україні музей Г.Г. Ващенка,  

на його честь установлено меморіальну дошку. 
Алла Микитівна постійно долучається до 

нового і передає свій досвід: у Польщі (Лод-
зінський університет) здійснила порівняльний 
аналіз патріотичного виховання в українських і 
польських вишах. У Дебреценському універси-
теті (Угорщина), за запрошенням завідувача ка-
федри педагогіки Арпада Петрікаша, прочитала 
для студентів курс з основ макаренкознавства. 
У Мюнхені за сприяння ректора Романа Драж-
нівського ознайомилася з організацією і зміс-
том роботи Українського вільного університету 
та творчістю Григорія Ващенка в Німеччині. Все 
це було використано в її працях різних років. 
Нею створено креативну і результативну нау-
кову школу, підготовлено і захищено 42 канди-
датських і докторських дисертацій. У науковому 
зростанні А.М. Бойко значну роль відіграла твор-
ча діяльність на посаді директора Полтавського 
обласного інституту вдосконалення кваліфіка-
ції вчителів, було здійснено перепідготовку і пе-
рехід на нові програми понад 20 тис. педагогів 
регіону. Кандидатську і докторську дисертації 
Алла Микитівна захистила в найпрестижнішо-
му науково-дослідному закладі колишнього Со-
юзу – Інституті загальних проблем виховання, 
що сформувало потребу постійної самоосвіти 
і самовдосконалення впродовж життя. Ті роки 
поєднали сумлінну працю з відвіданням літера-
турних вечорів, театрів, музеїв, виставок. З 1990 
року А.М. Бойко працює завідувачем кафедри 
педагогіки в рідному Полтавському педагогіч-
ному університеті. Активно і творчо займається 
експериментальною роботою під керівництвом 
академіка І.А. Зязюна, обіймає посаду проректо-
ра по зв’язках із закладами освіти регіону. За її 
ініціативи рішенням колегії Міністерства освіти 
України експериментальні школи №28 і №32, 
професійно-технічне училище №3 і дитячий са-
док №80 м. Полтави було включено до структури 
педагогічного інституту, вдосконалено практику 
майбутніх учителів, створено новий інтегрова-
ний курс педагогіки, регіональне науково-ви-
ховне об’єднання. Пов’язуючи педагогічну тео-
рію із практикою, А.М. Бойко керувала науковим 
семінаром директорів шкіл регіону, вела актив-
ну науково-просвітницьку діяльність як віце- 
президент Всеукраїнської асоціації імені А.С. Ма-
каренка. Упродовж 20 років була членом трьох 
спеціалізованих учених рад Харкова і Києва. За 
творчість у роботі її відзначено дипломом і пре-
мією Міжнародного освітнього фонду ім. Ярос-
лава Мудрого, визнано переможцем Всеукраїн-
ського конкурсу навчальної літератури. 

Алла Микитівна – особистість вільна, кон-
структивна, професіонал і вчений, заслуговує 
довіри й поваги.
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Віталій Миколайович Бойчук народився 
7 липня 1974 року в селі Осіївка Бершад-

ського району Вінницької області. 
У 1996 році закінчив художньо-графічний фа-

культет Вітебського державного університету 
імені П.М. Машерова за спеціальністю «Крес-
лення, образотворче мистецтво і трудове нав-
чання». По закінченні університету і до нині 
працює у Вінницькому державному педаго-
гічному університеті імені Михайла Коцюбин-
ського. Пройшов шлях від старшого лаборан-
та кафедри методики трудового навчання до 
професора. У 1997 році почав працювати над 
кандидатською дисертацією. Брав участь в ро-
боті над державною бюджетною темою: «Теоре-
тичні та методичні основи впровадження нових 
інформаційних технологій у навчально-вихов-
ному процесі» під керівництвом професора 
Р.С. Гуревича. Навчався в цільовій аспірантурі 
Інституту педагогіки і психології професійної 
освіти Академії педагогічних наук України та 
цільовій докторантурі Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих Національної акаде-
мії педагогічних наук України. Представник 
наукової школи академіка Ничкало Неллі Гри-
горівни. За спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і 
методика професійної освіти» захистив ди- 
сертаційну роботу на здобуття наукового сту-
пеня кандидата педагогічних наук за темою: 
«Зміст і технологія навчання різьбленню дере-
вини учнів професійно-технічних навчальних 
закладів» та дисертаційну роботу на здобут-
тя наукового ступеня доктора педагогічних 
наук за темою «Теоретичні і методичні основи 
художньо-графічної підготовки майбутнього 
вчителя технологій». Присвоєні вчені звання 
доцента та професора. 

Віталій Бойчук – невтомний дослідник, прак-
тик. Неодноразово проходив довготривале ста-
жування за кордоном та провідних закладах 
України. Тісно співпрацює з Дармштадським 
технічним університетом (Німеччина), Вітеб-
ським державним університетом імені П.М. Ма-
шерова (Білорусь) тощо. Активно бере участь у 
наукових конференціях, тривалий час працює 
над проведеням міжнародної науково-практич-
ної конференції «Сучасні інформаційні техно-
логії та інноваційні методики навчання в під-
готовці фахівців: методологія, теорія, досвід, 
проблеми» та Всеукраїнської науково-практич-
ної конференції «Актуальні проблеми сучасної 
науки і наукових досліджень».

Напрямами наукової діяльності професора 
В.М. Бойчука є питання розвитку гармонійної 
особистості крізь призму п’яти культур (розу-
мової, духовної, естетичної, моральної та фі-
зичної) та питання розвитку професійної ком-
петентності студентів закладів вищої освіти. 

Віталієм Бойчуком випрацьовано цілісну мо-
дель їхнього навчання, розроблено систему та 
авторську концепцію формування професійних 
компетентностей у студентів на основі поєднан-
ня мистецької та комп’ютерної підготовки. Він 
розробив авторську класифікацію видів різь-
блення деревини, що активно застосовується 
фахівцями, є автором концепції «Художньо-гра-
фічної підготовки вчителя», яка відображена в 
«Літописі сучасної науки й освіти України: Нау-
кові школи, авторські системи і концепції». Ро-
бота відзначена дипломом Президента Наці-
ональної академії педагогічних наук України, 
академіка В.Г. Кременя «За вагомий внесок у 
розвиток наукової сфери України».

Віталій Миколайович є автором понад 200 
наукових та науково-методичних праць. Ним 
видано монографії, навчальні та методичні по-
сібники, статті в закордонних та провідних фа-
хових виданнях, зокрема, які індексуються у 
наукометричних базах Web of Science, тези до-
повідей на наукових конференціях тощо. Брав 
участь у науково-практичних конференціях, у 
тому числі за кордоном. 

Професор В.М. Бойчук є членом двох спеці-
алізованих вчених рад із захисту докторських 
та кандидатських дисертацій. Здійснює рецен-
зування та опонування дисертацій. Керує робо-
тою аспірантів та здобувачів наукового ступеня, 
зокрема з-за кордону. Під його керівництвом 
захищено низку дисертацій. Віталій Микола-
йович є керівником наукової проблемної групи. 
Підготував переможців усеукраїнських наукових 
конкурсів та олімпіад. Співпрацює з Вінницькою 
академією неперервної освіти та Навчально- 
методичним центром професійно-технічної осві-
ти у Вінницькій області, Національною акаде-
мією педагогічних наук України та Інститутом 
модернізації змісту освіти Міністерства освіти 
і науки України. 

Віталій Миколайович в організованій ним ху-
дожній студії займається з обдарованими сту-
дентами живописом, графікою, різьбленням 
деревини. Він є відповідальним секретарем в 
обласних оглядах технічної творчості при об-
ласному центрі технічної творчості учнівської 
молоді. З 1996 року є членом жюрі, а з 2011 року 
головою жюрі в обласній олімпіаді з трудово-
го навчання. 

Бойчук Віталій Миколайович захоплюється 
живописом, графікою, різьбленням деревини, 
реставрацією та дизайном. Має значний твор-
чий доробок. Автор і виконавець багатьох творів 
і виставок. Допомагав у відновленні історичних 
пам’яток та раритетів, реставрації стародавніх 
ікон, різьблених кіотів за що нагороджено гра-
мотою Митрополита Української Православної 
Церкви.

Бойчук Бойчук 
Віталій МиколайовичВіталій Миколайович

Професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті  
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 

доктор педагогічних наук, професор
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Олена Богданівна Будник – відома в Украї- 
ні та за її межами дослідниця у сфері пе-

дагогічної освіти. Її наукові інтереси – філософія 
освіти, актуальні проблеми професійної підго-
товки майбутніх учителів, електронне навчан-
ня в Новій українській школі, соціально-педаго-
гічна діяльність у початковій школі, інклюзивна 
освіта, інноваційні технології навчання, страте-
гічне управління в сфері освіти, STEAM-освіта, 
електронне навчання, цифрова компетентність 
учителя.

Науково-педагогічне становлення О.Б. Будник 
відбувалося у Прикарпатському національному 
університеті імені Василя Стефаника, який з від-
знакою закінчила в 1993 році. За наукового керів-
ництва члена-кореспондента Національної акаде-
мії педагогічних наук (НАПН) України, професора 
Р.П. Скульського у 1997 році захистила кандидат-
ську дисертацію зі спеціальності 13.00.01 – тео-
рія та історія педагогіки. У 2001 році отримала 
вчене звання старшого наукового співробітника 
за спеціальністю 13.00.07 – теорія та методика 
виховання. Упродовж 18-ти років працювала в 
Науково-методичному центрі «Українська етно- 
педагогіка і народознавство» НАПН України та 
Прикарпатського національного університету 
імені Василя Стефаника на посадах молодшого, 
старшого та провідного наукового співробітника.

Понад 20 років Олена Богданівна працює на 
кафедрах Прикарпатського національного уні-
верситету імені Василя Стефаника, у 2015 році 
успішно захистила докторську дисертацію на 
тему «Теоретичні і методичні засади професій-
ної підготовки майбутніх учителів початкових 
класів до соціально-педагогічної діяльності» за 
спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика про-
фесійної освіти (науковий консультант: доктор 
педагогічних наук, професор Г.П. Васянович), а 
в 2018 році отримала вчене звання професора 
кафедри педагогіки початкової освіти.

У науковому доробку О.Б. Будник – понад 300 
наукових публікацій, з яких понад 20 статей – 
у періодичних виданнях, включених до науко-
метричних баз Scopus і Web of Science. Вона є 
автором і співавтором 5 монографій та 60 нав- 
чально-методичних посібників, найважливіші 
книги: «Етноекономічна компетенція школяра», 
«Професійна підготовка майбутніх учителів по-
чаткових класів до соціально-педагогічної ді-
яльності: теорія і практика» «Інклюзивна осві-
та», «Порівняльна педагогіка», «Педагогічний 
супровід інклюзивної освіти», «Комунікативна 
педагогіка», «Методика електронного навчан-
ня в початковій школі», «Цифрова освіта» тощо. 
Професор О.Б. Будник працювала у складі нау- 
ково-методичної комісії сектору вищої освіти 
Науково-методичної ради Міністерства освіти і 
науки (МОН) України за спеціальністю 013 Почат-
кова освіта з розробки Стандартів вищої освіти 

освітнього рівня «Бакалавр», «Магістр» (2016-
2019), брала участь у засіданнях конкурсних ко-
місій з відбору проєктів підручників для 2 класу 
закладів загальної середньої освіти (2019) в ДНУ 
«Інститут модернізації змісту освіти».

За наукового керівництва Олени Богданівни 
захищено три кандидатські дисертації, вона є 
членом двох спеціалізованих вчених рад із за-
хисту кандидатських і докторських дисертацій, 
а також разових вчених рад із захисту дисер-
тацій на здобуття ступеня доктора філософії з 
галузі знань 01 Освіта / Педагогіка.

Професор О.Б. Будник є керівником колек-
тивної науково-дослідної роботи «Професійна 
підготовка вчителя: соціально-педагогічний кон-
текст» (0117U003281); керівником академічної 
групи міжнародного проєкту програми ЄС Ераз-
мус+ «Модернізація педагогічної вищої освіти 
з використання інноваційних інструментів вик- 
ладання – MoPED» (№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-
EPPKA2-CBHE-JP) (2017-2021); співкоординато-
ром українсько-польського проєкту з обміну 
студентами «Культура, історія, традиції: у по-
шуках спільних цінностей» під патронатом FRSE 
(2016); учасником проєкту «Вивчай та розріз-
няй: інфо-медійна грамотність», що виконуєть-
ся Радою міжнародних наукових досліджень та 
обмінів (IREX) за підтримки Посольств США та 
Великої Британії, у партнерстві з МОН України 
та Академією української преси (2020-2021), а 
також активним учасником міжнародних кон-
ференцій (Нідерланди, Польща, Іспанія, Угор-
щина, Словаччина, США, Литва, Грузія). У рам-
ках міжнародного співробітництва підвищувала 
професійну кваліфікацію у Державній вищій 
професійній школі в Хелмі та Краківській гірни-
чо-металургійній академії (Польща), Кіпрському 
університеті (Кіпр), Університеті Деусто (Іспанія).

Олена Богданівна – організатор навчальних 
тренінгів, курсів з підвищення кваліфікації для 
педагогічних (науково-педагогічних) працівни-
ків на базі Центру інноваційних освітніх техно-
логій «PNU EcoSystem».

Професор О.Б. Будник є головним співре-
дактором фахових журналів «Освітні обрії» та 
«Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National 
University», які входять до переліку вітчизняних 
видань категорії Б, а також членом редакцій-
них колегій збірників наукових праць «Scientific 
Bulletin of Chełm» та «Scientia» (Польська Рес-
публіка), «Вісник Черкаського національного 
університету» (Серія: Педагогічні науки).

За багаторічну сумлінну працю Олена Богда-
нівна Будник неодноразово відзначена Почес-
ними грамотами МОН України, НАПН України, 
Івано-Франківської обласної державної адміні-
страції, Департаменту освіти і науки Івано-Фран-
ківської ОДА, є лауреатом обласної педагогічної 
премії імені Мирослава Стельмаховича.

Будник Будник 
Олена БогданівнаОлена Богданівна

Директор Центру інноваційних освітніх технологій «PNU EcoSystem»,  
професор кафедри педагогіки початкової освіти Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника, доктор педагогічних наук, професор
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Буяк Леся Михайлівна в 1993 році закінчи-
ла Чернівецький державний університет 

імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Ма-
тематика».

У серпні 1993 року Леся Михайлівна розпочала 
свою трудову діяльність у Тернопільському фі-
насово-економічному інституті (нині – Західно- 
український національний університет (ЗУНУ), 
працювала на посадах інженера-програміста нау- 
ково-дослідного сектору; викладача кафедри мо-
делювання і оптимізації економічних систем та 
процесів, перейменованої на кафедру економіч-
ної кібернетики, старшого викладача, доцента 
кафедри економічної кібернетики, виконуючого 
обов’язки завідувача кафедри економічної кібер-
нетики та інформатики. З 2014 року очолює ка-
федру економічної кібернетики та інформатики.

У 2004 році Л.М. Буяк захистила кандидат-
ську дисертацію, у 2008 – їй присвоєне вчене 
звання доцента кафедри економічної кіберне-
тики. Дисертацію на здобуття наукового ступеня 
доктора економічних наук на тему: «Математич-
ні моделі економічної динаміки з урахуванням 
соціально-економічної кластеризації» за спеці-
альністю 08.00.11 – математичні методи, моделі 
та інформаційні технології в економіці захисти-
ла в 2017 році.

Професор Л.М. Буяк займається науковим до-
слідженням у сфері математичного моделювання 
економічних, еколого-економічних та соціальних 
процесів і систем, є автором понад 250 наукових 
статей та методичних розробок, в тому числі – 13 
монографій та розділів у монографіях; 10 – публі-
кацій у виданнях, що входять до науково-метрич-
них баз Web of Science та Scopus, 4 навчальних 
посібників рекомендованих Міністерством осві-
ти і науки (МОН) України та вченою радою ЗУНУ. 
У науково-освітянській діяльності активно вико-
ристовує інноваційні та прогресивні студенто-
центровані методи роботи: модульне навчання, 
інтерактивні методи навчання, ділові ігри, муль-
тимедійні технології, пакети навчальних курсів 
та прикладних програм особистого авторства. 

Леся Михайлівна неодноразово брала участь 
у розробці бізнес проєктів у рамках науково-до-
слідної роботи університету, виконанні госпрозра-
хункових робіт на замовлення підприємницьких 
структур та органів місцевого самоврядування. 
Тривалий час бере безпосередню участь у про-
цесі перепідготовки фахівців в галузі економіки 
в рамках післядипломної освіти та спеціальних 
програм, програм працевлаштування безробіт-
них. Це дозволяє чітко виявляти сучасні потреби 
ринку у фахівцях певних спеціальностей, сприя- 
ти їх задоволенню.

 Буяк Леся Михайлівна постійно працює над 
удосконаленням навчальних планів, варіатив-
них компонент освітньо-професійних програм, 

освітньої програми «Економічна кібернетика» та 
«Системний аналіз», займається підготовкою лі-
цензійних та акредитаційних справ цих спеціаль-
ностей. Є членом методичної комісії з соціаль-
но-поведінкових наук (підкомісія 051 «Економіка») 
сектору вищої освіти Науково-методичної ради 
МОН України. Бере участь у роботі експертних 
комісій МОН України для проведення акредита-
ційної експертизи підготовки молодших спеціа- 
лістів, бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спе-
ціальності «Економіка». Є членом журі різного 
роду наукових конкурсів та студентських олімпіад 
зі спеціальності «Економічна кібернетика»; чле-
ном організаційних комітетів з підготовки круг-
лих столів, науково-практичних конференцій у 
сфері економіки, членом програмних комітетів 
ряду міжнародних наукових конференцій, які ін-
дексуються в світових наукометричних базах да-
них тощо, а також безпосереднім їх учасником. 

Професор Л.М. Буяк є членом спеціалізованих 
вчених рад Д 70.052.01 Хмельницького національ-
ного університету із захисту дисертаційних робіт 
та Д 20.051.12 Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника за нау- 
ковими спеціальностями 08.00.11 – математич-
ні методи, моделі та інформаційні технології в 
економіці та 08.00.04 – економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяль-
ності), здійснює керівництво написанням кан-
дидатських та докторських дисертацій. 

Леся Михайлівна є членом редакційних коле-
гій наукових журналів «Вісник ТНЕУ» та «Галиць-
кий економічний вісник», членом робочої групи 
з підготовки проєкту обласної програми розвит-
ку регіону Тернопільської обласної державної 
адміністрації, а також членом експертної ради 
з питань економіки, промисловості, зовнішніх 
зв’язків, підприємницької діяльності, захисту 
прав споживачів та туризму при Тернопільській 
міській раді.

Особисті якості, комунікабельність, цілеспря-
мованість, здатність швидко знаходити своє міс-
це в команді (найчастіше – лідерське), швидко 
опановувати нові ділянки роботи, працьовитість, 
шанобливе ставлення до колег по роботі, відпо-
відальність за роботу і людей, оптимізм дозво-
ляють їй займатись різними напрямами як нау-
ково-педагогічної так і методичної роботи.

За сумлінну працю, високий професіоналізм, 
вагомий особистий внесок у підготовку і вихо-
вання висококваліфікованих кадрів Леся Ми-
хайлівна відзначена Подякою (2019) і Грамотою 
(2021) МОН України, Подякою ректора Тернопіль-
ського національного економічного університету 
(2016; 2019), Грамотою Тернопільської обласної 
державної адміністрації, Тернопільської облас-
ної ради (2018), Подякою Тернопільського місь-
кого голови (2018). 

Буяк Буяк 
Леся МихайлівнаЛеся Михайлівна

Завідувач кафедри економічної кібернетики та інформатики  
Західноукраїнського національного університету,  

доктор економічних наук, професор
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Вітвицька Світлана Сергіївна – доктор пе-
дагогічних наук, професор, досвідчений 

учений і педагог з багаторічним стажем педа-
гогічної і науково-педагогічної роботи в освітніх 
закладах різного типу.

Народилася Світлана Сергіївна в місті Путивлі 
Сумської області, закінчила Путивльську середню 
школу №1, вчилася на відмінно, брала активну 
участь у громадському житті школи і міста. 
Після закінчення школи вступила на навчання 
до Сумського державного педагогічного інституту 
імені А.С. Макаренка на природничий факультет, 
який закінчила з відзнакою. Навчалася в 
аспірантурі Київського державного педагогічного 
інституту імені М. Горького (нині Національний 
педагогічний університет імені М.П. Драгоманова). 
У 1978 році захистила кандидатську дисертацію у 
спеціалізованій вчений раді цього закладу. 

З 1978 року і по нині Світлана Сергіївна пра-
цює у Житомирському державному університеті 
імені Івана Франка. Пройшла шлях від викла-
дача до професора. Стаж науково-педагогічної 
роботи у закладах вищої освіти 45 років. За-
хистила докторську дисертацію на тему: «Тео-
ретичні і методичні засади педагогічної підго-
товки магістрів в умовах ступеневої освіти» за 
спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика про-
фесійної освіти». 

У творчому доробку професора С.С. Вітвиць-
кої понад 300 наукових і науково-методичних 
праць, серед них: 88 статей у фахових виданнях, 
підручник «Основи педагогіки вищої школи» 
(за модульно-рейтинговою системою навчан-
ня) та практикум з педагогіки вищої школи, 23 
монографії, 25 навчально-методичних посібни-
ків, 24 методичних рекомендацій. Наукові праці 
Світлани Сергіївни широко використовуються в 
Україні, про що свідчить вагомі показники їх ци-
тування (citations – 2107, h-index – 18, i10-index – 
26). Світлана Вітвицька є одним із перших на-
уковців, яка створила науково-методичну базу 
для магістратури з педагогіки вищої школи.

Професор С.С. Вітвицька – керівник Науково-
педагогічної школи з підготовки здобувачів 
другого (магістерського) рівня вищої освіти до 

педагогічної діяльності, яка започаткована на 
кафедрі педагогіки Житомирського державного 
університету імені Івана Франка на початку 
XXI століття на базі створеної за ініціативою 
С.С. Вітвицької науково-методичної лабораторії 
«Педагогічна підготовка магістрів», яка працює 
з відкриттям магістратури як структурного 
підрозділу університету. Основний склад 
наукової школи: С.С. Вітвицька, І.Д. Бойчук, 
Н.Є.  Колесник, Я.Б. Сікора, В.В.  Танська, 
О.Ю. Усата. Наукова школа «Підготовка магіст-
рів до педагогічної діяльності» постійно по-
повнюється науковцями, які зосереджують 
свої пошуки на дослідженні сучасних проблем 
вищої та середньої освіти. Бере активну участь 
у підготовці наукових кадрів, нею підготовлено 
17 кандидатів педагогічних наук. Нині в межах 
наукової школи розробляється комплексна тема 
«Професійна підготовка майбутніх фахівців в 
умовах ступеневої освіти» (РК0110V002274), 
науковий керівник – професор С.С. Вітвицька. 
У межах теми захищено понад 30 кандидатських 
дисертацій. 

Світлана Сергіївна є членом спеціалізованої 
вченої ради Житомирського державного універ-
ситету імені Івана Франка, опонентом, рецен-
зентом, експертом кандидатських і докторських 
дисертацій, навчально-методичних і наукових 
праць. С.С. Вітвицька – член редакційної коле-
гії наукового журналу «Вісник Житомирського 
державного університету».

За свою плідну професійну і наукову діяль-
ність Світлана Сергіївна нагороджена нагрудни-
ми знаками Міністерства освіти і науки України 
«Відмінник освіти України», «За наукові та освітні 
досягнення»; НАПН України «Ушинський К. Д.»; 
нагрудними знаками університету; Почесними 
грамотами Міністерства освіти і науки України, 
Президії Національної академії педагогічних 
наук України, Почесними дипломами Міністер-
ства освіти і науки України за участь у міжнарод-
них виставках «Сучасні заклади освіти України», 
Почесними грамотами Житомирської обласної 
державної адміністрації та Житомирського дер-
жавного університету імені Івана Франка.Вітвицька Вітвицька 

Світлана Сергіївна Світлана Сергіївна 
Професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 

закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка,  
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Академії міжнародного 

співробітництва з креативної педагогіки
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Воронкова Валентина Григорівна – досвід-
чений педагог, практик, науковець, керів-

ник наукової школи «Філософія управління». 
У 1976 році Валентина Григорівна закінчила 

філософський факультет Київського держав-
ного університету ім. Т.Г. Шевченка, 1979 – ас-
пірантуру означеного університету, а наступно-
го року захистила кандидатську дисертацію. З 
грудня 1979 року працювала на кафедрі філо-
софії і політології Запорізького індустріального 
інституту, який було перейменовано у Запорізьку 
державну інженерну академію, спочатку асис-
тентом, потім доцентом і професором кафед-
ри. У 1992 році – захистила докторську дисерта-
цію з філософських наук, і 1994 року отримала 
вчене звання професора кафедри філософії і 
політології. З 1996 року працює завідувачем ка-
федри менеджменту організацій та управління 
проєктами Запорізької державної інженерної 
академії, яка неодноразово змінювала назви 
(адміністративного менеджменту, управління 
персоналом, менеджменту організацій, менедж-
менту організацій та управління проєктами), у 
2013 році отримала вчене звання професора ка-
федри менеджменту організацій і по теперішній 
час працює завідувачем кафедри менеджмен-
ту організацій та управління проєктами. У 2019 
році, за рішенням Міністерства освіти і науки 
(МОН) України, ЗДІА шляхом реорганізації було 
приєднано до Запорізького національного уні-
верситету, й перейменовано в Інженерний нав- 
чально-науковий інститут Запорізького націо-
нального університету. З 1992 року Валентина 
Воронкова – академік Української академії по-
літичних наук, з 2019 – академік Національної 
академії наук вищої школи України. 

Професор В.Г. Воронкова має 450 наукових 
праць. Під ї ї керівництвом захистилося 18 кан-
дидатів і докторів наук з соціально-гуманітар-
них дисциплін та неодноразово проводилися 
науково-дослідні роботи по лінії Міністерства 
освіти і науки України з проблем інформацій-
ного суспільства. Наукові дослідження про-
водилися за такими напрямами: філософія 
глобалізації; філософія гуманістичного ме-
неджменту, філософія управління людськи-
ми ресурсами; філософія цифрової економіки, 
філософія цифрового туризму; філософія циф-
рового менеджменту; філософія формування 
цифрових компетенцій. У науково-освітянській 
діяльності активно використовує інноваційні 
та прогресивні студентоцентристські методи 
роботи: модульне навчання, інтерактивні ме-
тоди навчання, ділові ігри, мультимедійні тех-
нології, пакети навчальних курсів та приклад-
них програм особистого авторства. У контексті 

реалізації завдань наукової школи «Філосо-
фія управління» розкриваються управлінські  
проблеми з філософським підходом – синер-
гетичним, аксіологічним, гуманістичним. Ство-
рено новий науковий напрямок гуманістично-
го менеджменту, на сьогодні цифрового. Учні 
Воронкової Валентини Григорівни працюють на 
кафедрі – доктор наук державного управління, 
професор М.А. Ажажа, кандидат філософських 
наук, доцент В.О. Нікітенко, кандидат наук дер-
жавного управління, доцент О.О. Фурсін. 

Професор В.Г. Воронкова є головним редак-
тором збірника наукових праць «Humanities 
Studies», який включено до Переліку фахових 
видань України з філософії категорії «Б», член 
редакційних колегій журналів – Вісник Запо-
різького національного університету. Еконо-
мічні науки (Запоріжжя), Мультиверсум (Київ), 
«Освітній дискурс» (Київ). Міжнародна співп-
раця поглиблюється через стажування, участь 
у конференціях, спільних наукових проєктах 
та публікаціях з представниками Литви. Як 
приклад, щорічна Міжнародна конференція 
International Scientific-Practical Conference 
«Management. Business. Technologies – Inno-
vation. Trends And Challenges» (Маріямполь, 
2016-2021), де беруть участь учні, студенти, 
магістранти, аспіранти, колеги, що сприяє 
розширенню наукових горизонтів. Проєктна 
діяльність започаткована у ряді проєктів по 
лінії Міністерства освіти і науки України з про-
блем інформаційного суспільства. Розроблено 
україно-литовський проєкт на тему: «Форму-
вання концепції соціальної відповідальності 
бізнесу як чинник сталого розвитку організа-
цій в умовах пандемії» на 2022-2023 рік. Бере 
активну участь у проєкті «Диверсифікація 
сільського туризму через збалансованість та 
креативність: поширення європейського дос-
віду в Україні»/«Diversification ofrural tourism 
through sustainability and creativity: dissemi-
nating European experience in Ukraine» (DIRUT) 
620720-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE 
за підтримки Програми Erasmus+: Jean Monnet 
Європейського Союзу, що реалізується у За-
порізькому національному університеті (2020-
2023). Брала участь у роботі експертних комісій 
МОН України з питань проведення ліцензійної 
та акредитаційної експертизи (2015-2021). 

Воронкова Валентина Григорівна має числен-
ні нагороди, серед яких: нагрудні знаки МОН 
України «Відмінник освіти України» (1998) і «Пет- 
ро Могила» (2007); медаль «За особистий внесок 
у розвиток міста Запоріжжя» (2010); орден II і I 
ступенів Запорізької обласної ради (2008; 2015); 
лауреат нагороди Ярослава Мудрого (2020). 

Воронкова Воронкова 
Валентина ГригорівнаВалентина Григорівна

Завідувач кафедри менеджменту організацій та управління проєктами Інженерного 
навчально-наукового інституту Запорізького національного університету, доктор 
філософських наук, професор, академік Української академії політичних наук, 

академік Національної академії наук вищої освіти України
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Ярослав Михайлович Гадзало народився 
3 серпня 1958 року у селі Артищів Львів-

ської області. Від батьків, Михайла Степановича 
та Марії Федорівни, успадкував любов до праці і 
до людей, до рідної землі. Цих орієнтирів дотри-
мувався впродовж усього свого життя. Оптимізм 
і віра в українську державу стали складовими 
його вдачі та підґрунтям для формування ак-
тивної громадської і політичної позиції. 

У 1983 році закінчив з відзнакою Українську 
сільськогосподарську академію. Дисертацію на 
здобуття наукового ступеня кандидата сільсько-
господарських наук на тему «Ентомофауна ма-
лини і боротьба зі шкідливими видами в цен-
тральному Лісостепу УРСР» успішно захистив у 
1986 році. Вперше здійснив комплексний ана-
ліз сучасного фітосанітарного стану цієї ягідної 
культури, уточнив її біологічні особливості, вив- 
чив динаміку корисних і шкідливих видів комах, 
визначив рівні економічних порогів шкідливо-
сті та рівні ефективності зоофагів, що стало 
основою розроблення екологічно й економічно 
обґрунтованої системи її інтегрованого захисту 
в центральному Лісостепі УРСР. 

У 1999 році захистив дисертацію на здобуття 
наукового ступеня доктора сільськогосподар-
ських наук за темою «Агробіологічні обґрунту-
вання інтегрованого захисту ягідних насаджень 
від шкідників у північно-західному Лісостепу і 
Поліссі України». Розробив концепцію екологічно 
й економічно обґрунтованої програми захисту 
ягідних культур. Розробив систему заходів збе-
реження і приваблювання корисної ентомофау-
ни і шляхи накопичення її в агроценозах ягідни-
ків. Обґрунтував раціональні шляхи та способи 
застосування окремих сучасних пестицидів. 

У 2002 році Я.М. Гадзало обраний членом-ко-
респондентом по Відділенню рослинництва УААН 
за напрямом захист рослин, а в 2007 – дійсним 
членом (академіком) по Відділенню рослинни-
цтва УААН. У 2013-2014 роках – віцепрезидент, а 
з серпня 2014 – президент Національної академії 
аграрних наук України та виконуючий обов’язки 
члена Президії НАН України. У цей період зробив 
вагомий внесок у становлення НААН України як 
головного науково-методичного та координа-
ційного центру з розвитку агропромислового 
комплексу України. За керівництва Ярослава Ми-
хайловича розроблено методичні основи інно-
ваційно-інвестиційної моделі розвитку аграрної 
науки, проведено низку структурних перебудов і 
поліпшено особовий склад наукових підрозділів 
академії. Скориговано напрями наукових дослід-
жень, удосконалено роботу головних установ з 
питань координації фундаментальних і приклад-
них наукових досліджень, підвищено ефектив-
ність використання наявного наукового та кадро-
вого потенціалу. Розроблено принципово новий 

механізм взаємовідносин науки, виробництва та 
органів державного управління з метою зростан-
ня рівня результативності фундаментальних і 
прикладних досліджень. Я.М. Гадзало ініціював 
проведення системної оптимізації науково-до-
слідної мережі академії за організаційним, нау- 
ковим та інноваційним напрямами. Визначив 
шляхи подальшої інтеграції наукових установ 
НААН України та аграрних закладів вищої осві-
ти України. Налагодив тісну співпрацю із закор-
донними науковими організаціями з виконання 
спільних наукових проєктів. Але першочерговим 
в часи президентства у НААН України є пошук 
оптимальної моделі її функціонування на широ-
кій інноваційній основі. В останні роки, незважа-
ючи на різноманітну критику, мережею Академії 
досягнуто певних успіхів не тільки в питаннях 
теорії, а й практики аграрного виробництва. Те 
що аграрний сектор країни формує більше 50% 
усіх бюджетних надходжень є значний внесок 
і НААН України. Завдячуючи баченням її очіль-
ника, вона адаптується до вимог часу і без па-
фосу та катаклізм формує продовольчу безпе-
ку України, а значить стверджує її державність. 

Творчий доробок ученого багатоплановий 
і значущий, становить понад 180 наукових та 
науково-популярних праць. У колі пріоритетних 
наукових напрямів Ярослава Михайловича – на-
самперед, екологізація захисту рослин, фунда-
мент якої вибудував ще в студентські роки. Нау- 
ковець обґрунтував доцільність переходу від 
спрощеного поняття боротьби зі шкідниками 
ягідних культур до концепції природно збалан-
сованого співіснування видів як основи інтегро-
ваного захисту рослин і одержання екологічно 
безпечної продукції. Ініціював створення і за-
безпечення діяльності науково-виробничої ла-
бораторії з випуску сітотрожної трихограми. З 
його ініціативи та за участю підготовлено й ви-
дано фундаментальний підручник «Сільського-
сподарська ентомологія». Цей напрям знань і до 
сьогодні у пріоритетах академіка Я.М. Гадзала. 

Самовіддана праця Я.М. Гадзала стала взір-
цем служіння науці й Україні. Його нагородже-
но орденами «За заслуги» III (1999) та II ступенів 
(2010). У 1997 році присвоєно звання заслужено-
го працівника сільського господарства України; 
у 2000 році нагороджено Почесною грамоту Ка-
бінету Міністрів України; у 2016 – отримав Дер-
жавну премію України в галузі науки і техніки 
за цикл наукових праць «Система сертифіко-
ваного виноградного розсадництва України»; 
у 2017 році нагороджено орденом Христа Спа-
сителя Української Православної Церкви Київ-
ського Патріархату і орденом святого апостола 
Андрія Первозванного II ступеня; у 2018 – орде-
ном Святого Архістратига Михаїла Української 
Православної Церкви Київського Патріархату.

Гадзало  Гадзало  
Ярослав МихайловичЯрослав Михайлович

Президент Національної академії аграрних наук України,  
академік Національної академії аграрних наук України,  

доктор сільськогосподарських наук, професор
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Гбур Зоряна Володимирівна – відома в Украї- 
ні вчена в галузі державного управління, 

висококваліфікований викладач вищої освіти. 
Сфера її наукових інтересів пов’язана з націо-
нальною безпекою України – економічною безпе-
кою, кібербезпекою, сферою охорони здоров’я. 

Наукове становлення З.В. Гбур відбулось у 
2002 році коли вона вступила до аспірантури 
Львівського регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного 
управління при Президентові України з базо-
вою освітою економіст міжнародних відносин 
Тернопільської академії народного господарст- 
ва. Працюючи за основним місцем роботи 22 
роки на державній службі Зоряна Володими-
рівна постійно викладала за сумісництвом. У 
2007 році захистила кандидатську дисертацію 
на тему «Вдосконалення моніторингу в системі 
державного управління», а в 2018 році доктор-
ську дисертацію на тему «Державне управління 
економічною безпекою України в умовах євро-
інтеграції». Сфера наукових інтересів завжди 
тісно перепліталась з її науково-педагогічною 
діяльністю за сумісництвом та з основним міс-
цем праці в державній службі. Тому в Зоряни 
Гбур великий досвід в державному управлінні, 
зокрема стаж державної служби розпочала в 
1999 році в Державній інспекції з контролю за 
цінами у Львівській області, згодом стала мо-
лодим керівником першого в Україні Центру 
моніторингу соціальних програм та контролю 
за призначенням і виплатою пенсій і допомог 
Львівської обласної державної адміністрації. 
На базі очолюваного З.В. Гбур Центру вперше 
в Україні реалізовувався спільний Україно-Бри-
танський проєкт про передачу функції нараху-
вання і виплати на місця та створення центрів 
моніторингу з метою підвищення оперативності 
та якості надання соціальних послуг відділами 
соціального захисту. У 2007 році працювала ке-
рівником навчально-організаційного відділу ЗАТ 
«Львівський інститут менеджменту», а з лютого 
2008 року запрошена на роботу в Міністерство 
фінансів України де працювала на різних поса-
дах фінансистом до липня 2020 року. Крім ос-
новного місця праці весь цей період з 2002 року 
викладала за сумісництвом на посаді старшого 
викладача Університету «Львівський Ставропі-
гіон», а з переїздом до міста Києва викладала 
на посаді старшого викладача, доцента кафед-
ри економічної теорії Українського державного 
університету фінансів та міжнародної торгівлі 
(2008-2010), на посаді доцента кафедри фінан-
сів, грошового обігу і кредиту Українського дер-
жавного університету фінансів та міжнародної 
торгівлі (2010-2012). 

У 2017 році Зоряна Володимирівна Гбур всту-
пила до докторантури Національної академії 

державного управління при Президентові Украї- 
ни та у 2018 році успішно захистила докторську 
дисертацію за спеціальністю 25.00.02 – механіз-
ми державного управління. З 2018 року за су-
місництвом викладала на кафедрі управління 
охороною здоров’я Національної медичної ака-
демії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 
а з липня 2020 року перейшла сюди на основ- 
не місце праці. У 2020 році отримала вчене зван-
ня доцента. 

З переходом до Національного університе-
ту охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика 
була призначена гарантом освітньо-професій-
ної програми за спеціальністю 281 «Публічне 
управління та адміністрування» і успішно прой- 
шла акредитацію цієї програми в НАЗЯВО в 2021 
році про що 20 липня 2021 прийнято рішення 
за результатами акредитаційної справи акре-
дитувати програму за рівнем В. Весною 2021 
року рішенням Атестаційної колегії Міністер-
ства освіти і науки України З.В. Гбур присвоєно 
вчене звання професора. 

Професор З.В. Гбур – автором понад 160 нау- 
кових і 30 науково-методичних робіт, у тому 
числі навчальних посібників і багатьох моно-
графій. Підготувала одного кандидата наук з 
державного управління та одного доктора наук 
з державного управління, здійснює наукове 
керівництво аспірантами та докторантами. По-
стійно залучається до атестації наукових пра-
цівників у якості офіційного опонента та рецен-
зента дисертаційних досліджень з державного 
управління, двічі запрошувалась головою атес-
таційної комісії із захисту магістерських робіт 
з публічного управління та адміністрування. 
Член двох редакційних колегій наукових фа-
хових журналів.

Науково-педагогічну діяльність Зоряні Во-
лодимирівні вдається успішно поєднувати з 
членством в громадських організаціях, зокре-
ма, вона є членом Київського міського осередку 
Громадської організації «Всеукраїнська асамб-
лея докторів наук з державного управління», 
Київського відділення Ділової Жіночої Палати 
України. Також є членом редакційної колегії нау- 
кового фахового журналу в категорії Б з дер-
жавного управління «Наукові перспективи». 

Гбур Зоряна Володимирівна нагороджена по-
дякою (2010) і почесною грамотою (2011) Мініс-
терства фінансів України, подяками (2016; 2018) 
Національної служби посередництва і прими-
рення, дипломом Національної академії педа-
гогічних наук України (2019). У квітні 2021 року 
урочисто нагороджена диплом топ-10 «Найкра-
ща Українка в професії» в межах ІІІ Національної 
премії у номінації «Наука» за високі досягнення 
у професійній діяльності, бездоганну сумлінну 
працю, активну громадську позицію. 

Гбур Гбур 
Зоряна ВолодимирівнаЗоряна Володимирівна

Професор кафедри управління охороною здоров‘я та публічного адміністрування 
Національного університету охорони здоров‘я України імені П.Л. Шупика,  

доктор наук з державного управління, професор
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Олена Анатоліївна Гнізділова – відома в 
Україні вчена в галузі дошкільної освіти, 

висококваліфікований викладач вищої шко-
ли. Її наукові інтереси пов’язані з досліджен-
ням ґенези та здобутків науково-педагогічних 
шкіл України, актуальних проблем вітчизняної 
і зарубіжної дошкільної освіти, специфіки фор-
мування професійної компетентності майбут-
нього вихователя закладів дошкільної освіти 
в процесі фахової підготовки.

Наукове становлення О.А. Гнізділової відбу-
валося в Харківській науково-педагогічній шко-
лі (професорів Л.Д. Попової і С.Т. Золотухіної). 
Навчалася в аспірантурі (2001-2004) та докто-
рантурі (2007-2010) Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 
Була стипендіаткою Кабінету Міністрів України 
(2003-2004 навчальний рік). Захистила канди-
датську (2004) і докторську (2012) дисертації на 
історико-педагогічну тематику. Учені звання до-
цента, професора Олені Анатоліївні присвоєно 
в 2006, 2014 роках відповідно.

Як завідувач кафедри, Олена Анатоліївна по-
стійно дбає не тільки про підвищення власно-
го наукового рівня, але й забезпечення надій-
ної зміни. За її активного сприяння у 2017 році 
в Полтавському національному педагогічному 
університеті імені В.Г. Короленка була ліцензо-
вана освітня діяльність з підготовки докторів 
філософії зі спеціальності 012 Дошкільна освіта.

Професор О.А. Гнізділова бере участь в атес-
тації наукових працівників як офіційний опо-
нент та є нині членом постійних спеціалізованих 
вчених рад Д 64. 053. 04 (Харківського націо-
нального університету імені Г.С. Сковороди) зі 
спеціальностей 13.00.01 – загальна педагогіка 
та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і мето-
дика професійної освіти і Д 44.053.03 (Полтав-
ського національного педагогічного універси-
тету імені В.Г.  Короленка) зі спеціальностей 
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педа-
гогіки, 13.00.09 – теорія навчання.

У 2016–2020 роках професор О.А. Гнізділова 
входила до складу науково-методичної комісії 
сектору вищої освіти Науково-методичної ради 
Міністерства освіти і науки України (підкомісія 
012 Дошкільна освіта). За її активної участі й 
сприяння розроблено Стандарт вищої освіти за 
спеціальністю 012 Дошкільна освіта для першо-
го (бакалаврського) і другого (магістерського) 
рівнів вищої освіти.

У науковому доробку Олени Гнізділової близь-
ко 250 праць наукового та науково-методичного 
характеру, опублікованих у провідних вітчизня-
них та зарубіжних виданнях, зокрема тих, що 
включені до наукометричних баз Web of Science, 
Index Copernicus. Вона є автором і співавтором 
монографій, навчальних і навчально-методичних  

посібників, статей з питань модернізації зміс- 
ту дошкільної освіти в Україні, впровадження 
інноваційних технологій в освітній процес до-
шкільних закладів і вищої школи, актуальних 
проблем виховання і навчання дітей раннього 
і дошкільного віку, теорії і практики професій-
ної підготовки вихователів закладів дошкіль-
ної освіти, розвитку науково-педагогічної ком-
петентності майбутніх фахівців як складової їх 
професіоналізму. Авторство трьох вагомих пу-
блікацій підтверджується свідоцтвами Держав-
ної служби інтелектуальної власності України.

Професор О.А. Гнізділова є науковим керів-
ником науково-дослідної роботи кафедри до-
шкільної освіти за темою «Інноваційний потен-
ціал професійної підготовки майбутніх фахівців 
у галузі дошкільної освіти» (державна реєстра-
ція в УкрІНТЕІ № 0117U003222).

Олена Анатоліївна є активною учасницею між-
народних і вітчизняних науково-практичних кон-
ференцій, форумів, семінарів, де презентує свої 
доповіді. У 2015 році мала змогу відвідати Уні-
верситет Марії Кюрі Склодовської у місті Люблін 
Республіки Польща, де виступила з доповіддю 
на Міжнародній науково-практичній конферен-
ції «Психолого-педагогічні проблеми освіти і 
функціонування людини – теорія і практика».

У межах наукового співробітництва із зару-
біжними організаціями О.А. Гнізділова здійсни-
ла міжнародні наукові стажування за сприяння 
польсько-української фундації «Інститут між-
народної академічної і наукової співпраці»: на 
базі Західно-Фінляндського Коледжу (Фінлян-
дія, 21.01-01.02.2019 р.); на базі Європейсько-
го соціально-технічного університету в Радомі 
(Польща – Італія, 22.04-23.06.2019). Професор 
О.А. Гнізділова брала участь у кваліфікаційній 
програмі «Розвиток педагогічних компетентно-
стей», організованій Інститутом міжнародної 
академічної та наукової кооперації (Україна – 
Польща, 11.01-17.01.2021).

Олена Анатоліївна є членом Всеукраїнської 
громадської організації «Асоціація працівників 
дошкільної освіти». Нині обіймає посаду заступ-
ника головного редактора періодичного науко-
вого журналу «Педагогічні науки», який індексує- 
ться в наукометричних базах IndexCopernicus 
та та Google Scholar.

Багаторічну сумлінну працю О.А. Гнізділової 
відзначено грамотами Полтавського національ-
ного педагогічного університету імені В.Г. Коро-
ленка (2000, 2006, 2007, 2012, 2013, 2015) і Пол-
тавської обласної ради (2013, 2016.), подяками 
Національної академії педагогічних наук Украї- 
ни (2017) і Міністерства освіти і науки України 
(2018). Вона є лауреатом Полтавської обласної 
премії імені Леоніда Бразова в номінації «Кри-
тика і літературознавство» (2015).

Гнізділова Гнізділова 
Олена АнатоліївнаОлена Анатоліївна

Завідувач кафедри дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного 
університету імені В.Г. Короленка, доктор педагогічних наук, професор
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Голобородько Голобородько 
Євдокія ПетрівнаЄвдокія Петрівна

Професор кафедри педагогіки й менеджменту освіти Херсонської академії неперервної освіти, 

член-кореспондент НАПН Укра їни, академік Академії педагогічних і соціальних наук,  

Міжнародної слов’янської академії освіти імені Я.А. Коменського, Української академії акмеології, 

доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Серед славетних імен вітчизняних учених, 
які зробили вагомий внесок у розвиток 

української педагогічної науки, виріз няється 
постать Євдокії Петрівни Голобородько – док-
тора педагогічних наук, професора, члена- 
кореспондента Національної академії педа-
гогічних наук (НАПН) Укра їни, академіка Ака-
демії педагогічних і соціальних наук, ака де-
міка Міжнародної слов’янської академії освіти 
імені Я.А. Коменського, академіка Української 
академії акмеолії, заслуженого діяча науки і 
техніки України. В ї ї доробку близько 500 дру-
кованих праць з актуальних і важливих для 
педагогічної науки проблем,  як-от: вивчення 
близько споріднених мов, підготовка вчите-
лів-словесників, питання навчання й вихован-
ня підростаючого покоління, інформаційно-ко-
мунікаційні технології. Головними науковими 
працями Євдокії Петрівни є: Акме-педагогіка, 
акмеменеджмент освіти та акме-інновації у 
вихованні: монографія / В.М. Антонов, Є.П. Го-
лобородько, Ю.В. Антонова-Рафі; Нац. техн. ун-т 
України «Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського», 
Комун. ВНЗ «Херсон. акад. неперерв. освіти» 
Херсон. облради, Укр. акад. акмеології. – Хар-
ків, 2018; Голобородько, Є.П. Компетентність 
педагогічної дії: з досвіду роботи [Текст] / 
Є.П. Голобородько, С.Ф. Одайник // Управлін-
ня школою. – 2020. – № 19/21. – С. 2–9; Усі уроки 
української мови 11 клас I-II семестри (у спів- 
авторстві), Харків, видавнича група «Основа», 
2020, 168 с.; Голобородько Є.П. «Перспектив-
ний досвід як чинник підвищення якості осві-
ти // Формування професійної компетентності 
керівника закладу освіти в умовах змін», збір-
ник матеріалів інтернет-конференції 29 травня 
2020 р. (Волинський інститут післядипломної 
педагогічної освіти) Луцьк, 2020; Голобородь-
ко Є.П. «Творчість - штрих до портрету сучас-
ного вчителя» // Таврійський вісник освіти, 
Херсон, 2021, – №1, стр. 255-267 та інші.

Народилася Євдокія Голобородько 14 берез-
ня 1937 року в селі Проценковому Херсонсько-
го району Херсонської (тоді Одеської) області 
в багатодітній селянській сім’ї. У 1960 році за-
кінчила Херсонський державний педагогічний 
інститут імені Н.К. Крупської, після закінчення 
якого за призначенням працювала вихователем 
і вчителем української мови і літератури в се-
редній школі-інтернаті №1 міста Херсона, а по-
тім викладала в Бериславському педагогічному 
училищі Херсонської області. 41 рік працювала 
в Херсонському державному університеті. Нині – 
професор кафедри педагогіки й менеджменту 
освіти Херсонської академії неперервної освіти.

Євдокія Петрівна заснувала наукову шко-
лу, яка успіш но працює вже більше 30 років. 
До складу наукової школи Є.П. Голобородько  

входять доктори і кандидати наук, докторанти, 
аспіранти, здобувачі, магістранти, учителі-екс-
периментатори, співавтори науково-методич-
них праць. У полі зору діяльності школи – питан-
ня методики вивчення української та російської 
мов, проблеми загальної педагогіки і педагогі-
ки початкової, середньої та вищої школи, піс-
лядипломної освіти. Підготувала 5 докторів та 
28 кандидатів педагогічних наук, керує наукови- 
ми дослідженнями докторантів, аспірантів і 
здобувачів.

Усвідомлюючи необхідність в обміні досвідом, 
у постійному спілкуванні між молодими науков-
цями, професор Є.П. Голобо родько проводить 
постійно діючі семінари, наприклад «Твор чий 
розвиток науково-професійної компетентності 
вчених-педагогів», де розглядаються питання 
методології наукових досліджень, здійснюєть-
ся інформування про нові досягнення в галузі 
лінгводидактики та педагогіки, обговорюють-
ся фунда мен тальні праці з тем досліджень, по-
стійно проводиться огляд відповідних наукових 
публікацій, зустрічі з відомими вченими. Окрім 
набуття й поширення наукових знань, у межах 
школи під керівництвом Євдокії Петрівни від-
бувається становлення осо бистості науковця, 
формується еліта української науки. 

Професор Є.П. Голобо родько була членом спе-
ціалізованої вченої ради із захисту кандидатських 
дисертацій при Південноукра їн сько му держав-
ному педагогічному університеті ім. К.Д. Ушин-
ського. Нині член спеціалізованої вченої ради із 
захисту докторських дисертацій у Херсонсько-
му державному університеті. Член редакційних 
колегій низки фахових журналів. Була першим 
президентом Малої академії наук у Херсонській 
області. Виховала не одне покоління вчителів, 
завучів, директорів середніх навчальних закла-
дів різних типів, керівників освітянських установ, 
учених, які працюють на різноманітних посадах 
(проректори, директори інститутів, завідувачі ка-
федрами, викладачі вузів тощо) не лише в Украї-
ні, а й у країнах СНД, Західної Європи, Близького 
Сходу, Америки. Учні видатного педагога – учені, 
поети, письменники, журналісти та інші фахів-
ці – відіграють важливу роль у поступальному 
розвитку суспільства.

Професор Євдокія Голобородько нагородже-
на почесними грамотами Верховної Ради Украї- 
ни, Міністерства освіти і науки України, Націо- 
нальної академії педагогічних наук України, 
почесними знаками «Відмінник освіти Украї-
ни», «Відмінник народної освіти УзРСР», меда-
лями «Ветеран праці», «За наукові досягнення», 
«65 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
1941-1945рр.», «Ушинський К.Д.», «Григорій Ско-
ворода»,  медалями Пушкіна, Гоголя, Золотою 
медаллю «60 років Товариства «Знання України». 
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Ольга Іванівна Гончар – досвідчений науко-
вець, педагог і практик, керівник наукової 

школи «Управління потенціалом підприємства 
за умов міжнародної глобалізації» Хмельниць-
кого національного університету (ХНУ). Наукові 
дослідження проводяться за такими напряма-
ми: теоретико-методологічні і науково-прикладні 
аспекти управління потенціалом підприємства 
та його елементами на засадах обґрунтуван-
ня ринкової концепції планування і стратегіза-
ції діяльності; застосування синергійного під-
ходу, проактивного та адаптивного управління; 
формування інноваційно-інвестиційного та ін-
формаційного забезпечення; мотивація в клі-
єнтоорієнтованому управлінні потенціалом під-
приємства та соціально-економічні проблеми 
суспільства. Науково-дослідна робота «Комплек-
сна оцінка інноваційної діяльності промислових 
підприємств», яка виконувалась за участі членів 
школи, у 2016 році стала переможцем ХІ Хмель-
ницького обласного конкурсу науково-дослідних 
робіт із врученням диплому ІІ ступеня в номінації 
«Фундаментальні НДР». Представники наукової 
школи беруть участь у реалізації міжнародних 
наукових проєктів TEMPUS, з 2021 року – про-
грами ERASMUS + , що виконується Державною 
вищою школою ім. С. Войцехівського в місті Ка-
ліш (Польща). Представники школи проходять 
міжнародні наукові стажування за кордоном, 
приймають участь у конференціях Scopus, що 
проходять у країнах Європейського Союзу.

Науково-методичні та прикладні розробки 
О.І. Гончар, щодо удосконалення управління по-
тенціалом підприємства та його елементами, 
використовуються у практичній діяльності Єв-
ропейського фонду розвитку науки «Інститут  
Інновацій» (Польща), Всеукраїнською громад-
ською організацією «Українська асоціація мар-
кетингу», Всеукраїнською спілкою вчених-еко-
номістів, Департаментом економічного розвитку 
і торгівлі та Департаментом економіки Хмель-
ницької обласної державної адміністрації, низкою 
промислових підприємств Хмельницької області.

У науково-освітянській діяльності активно ви-
користовує інноваційні та прогресивні студенто-
центровані методи роботи: модульне навчання, 
інтерактивні методи навчання, ділові ігри, муль-
тимедійні технології, пакети навчальних курсів 
та прикладних програм особистого авторства. 
Ольга Іванівна є автором 16 сертифікованих ме-
тодичних розробок із навчальних дисциплін для 
дистанційної форми підготовки здобувачів ви-
щої освіти та автором науково-методичних кур-
сів (понад 10 дисциплін) у середовищі MOODLE 
для студентів очної та заочної форм навчання. 
З метою удосконалення викладання дисциплін 
підготовлено навчальний посібник «Управлін-
ня потенціалом підприємства» (2021). За період 

Гончар Гончар 
Ольга ІванівнаОльга Іванівна

Професор кафедри економіки підприємства і підприємництва та кафедри маркетингу 
і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету, доктор 
економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, академік 

Національної академії наук вищої освіти України

наукової роботи О.І. Гончар опубліковано понад 
250 наукових та навчально-методичних публі-
кацій, в тому числі – 16 монографій та розді-
лів у монографіях; 15 – публікацій у виданнях, 
що входять до науково-метричних баз Web of 
Science та Scopus.

Професор О.І. Гончар з грудня 2008 року за-
тверджена членом спеціалізованої вченої ради 
та виконувала обов’язки вченого секретаря 
спеціалізованої вченої ради Д 70.052.01 Хмель-
ницького національного університету із захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня кан-
дидата та доктора економічних наук, а з грудня 
2020 року виконує обов’язки заступника голо-
ви спеціалізованої вченої ради. З 2016 року є 
членом спеціалізованої вченої ради Д 17.051.08 
у Запорізькому національному університеті. 

Ольга Іванівна підготувала до захисту 4 док-
торів та 6 кандидатів економічних наук за спе-
ціальністю 08.00.04 – економіка та управління 
підприємствами. 

Професор О.І. Гончар брала участь у близь-
ко 100 наукових міжнародних та всеукраїн- 
ських конференціях. Вона є виконавцем між-
народної науково-дослідної теми «Оцінюван-
ня конкурентного потенціалу підприємства» 
(№ МР 0111U009477, 2011–2012), та відповідаль-
ним виконавцем 4 державних бюджетних та 2 
госпдоговірних тем, керівник госпдоговірної 
теми. Брала участь у роботі експертних комісій 
МОН України з питань проведення ліцензійної 
та акредитаційної експертизи (2015-2019).

Ольга Гончар член редакційної колегії науко-
вих журналів: «Вісник ХНУ». Серія: Економічні 
науки» (крім того, відповідальний за випуск ок-
ремих номерів); журнал «Вісник Запорізького 
національного університету», журнал «Вісник 
Херсонського національного технічного універ-
ситету», член редакційної колегії закордонного 
наукового періодичного журналу «BLACK SEA». – 
TALLINN, EESTI» (Естонія). Член міжнародної нау-
кової ради Інституту комерціалізації науки Куяв-
ського університету у місті Влоцлавек (Польща). 

Професор О.І. Гончар має відзнаки Національ-
ної академії наук вищої освіти України: медаль 
ім. Ярослава Мудрого (2018), медаль ім. Свято-
го Володимира (2019), медаль «За успіхи в нау-
ково-педагогічній діяльності» (2020); нагороди: 
Диплом Хмельницької обласної ради (2016); Гра-
моту Хмельницького обласного управління осві-
ти і науки (2007); Подяку ректора Хмельницького 
національного університету (2017); неодноразово 
нагороджувалась почесними грамотами та премі-
ями Хмельницького національного університету: 
за І місце у рейтингу з науково-дослідної роботи 
викладачів університету (2015), за I місце у рей-
тингу викладачів ХНУ (2016), за ефективну нау-
ково-педагогічну роботу (2002, 2017).
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Гриньова Валентина Миколаївна – україн-
ський науковець, відомий фахівець педа-

гогічної освіти. 
Народилася Валентина Миколаївна 2 черв-

ня 1949 року в місті Харкові. У 1973 році закін-
чила з відзнакою природничий факультет Хар-
ківського державного педагогічного інституту 
ім. Г.С. Сковороди та впродовж десяти років 
працювала вчителем біології та хімії в школах 
міста Харкова. Як перспективний молодий на-
уковець почала працювати в лабораторії екс-
периментальної дидактики кафедри педагогіки 
Харківського державного педагогічного інсти-
туту ім. Г.С. Сковороди, яка знаходилася в при-
міщенні школи №94 міста Харкова, досліджую-
чи проблему забезпечення дієвості знань учнів 
основної школи, що знайшло відображення в 
кандидатській дисертації «Дидактичні умови за-
безпечення дієвості знань учнів» (1984, науковий 
керівник – доктор педагогічних наук, професор 
І.Т. Федоренко). Робота в лабораторії сприяла 
набуттю дослідницький умінь щодо проведення 
експериментів. З 1984 року і дотепер працює в 
Харківському національному педагогічному уні-
верситеті (ХНПУ) ім. Г.С. Сковороди доцентом, 
професором, директором та заступником ди-
ректора Навчально-наукового інституту педа-
гогіки та психології ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 
завідувачем кафедри початкової і професійної 
освіти, професором означеної кафедри.

Викладацька діяльність сприяла набуттю дос-
віду педагогічної майстерності та професіона-
лізму. Саме в цей час розпочато підготовку аспі-
рантів, розробку власної наукової школи. Досвід 
роботи в лабораторії та викладацька діяльність 
дозволили надавати аспірантам ґрунтовні й ви-
черпні консультації за різними напрямами педа-
гогічних досліджень. У цей час відбулася робо-
та над докторською дисертацією «Формування 
педагогічної культури майбутнього вчителя  
(теоретичний та методичний аспекти)» (2001, 
науковий консультант доктор педагогічних наук, 
професор, член-кореспондент НАПН України 
В.І. Лозова), було створено непересічну наукову 
концепцію формування педагогічної культури 
особистості, котра відома фахівцям-педагогам 
всієї України і знайшла відображення в книзі 
«Літопис сучасної науки й освіти України: Нау- 
кові школи, авторські системи і концепції», а 
автор концепції В.М. Гриньова нагороджена ди-
пломом НАПН України за вагомий внесок у роз-
виток наукової сфери держави. 

Професор В.М. Гриньова визначила педаго-
гічну культуру майбутнього вчителя як особис- 
тісне утворення, що характеризує його досяг-
нення в оволодінні педагогічною професією, як 
діалектичну цінність педагогічних цінностей; ок-
реслила суть педагогічної культури як відкриту 
систему і водночас як елемент інших систем; 

довела, що сформованість педагогічної культу-
ри є провідною метою професійно-педагогічної 
підготовки майбутнього вчителя у процесі вив- 
чення всіх курсів педагогічних дисциплін; об-
ґрунтувала модель педагогічної культури, що 
забезпечує єдність загальнонаукової, культуро-
логічної, психолого-педагогічної та прикладної 
підготовки майбутнього вчителя. Ці ідеї профе-
сора В.М. Гриньової викладено в численних на-
укових працях (всього понад 200 публікацій).

З 2006 по 2015 рік Валентина Миколаївна 
успішно працює директором, а потім заступ-
ником директора Інституту педагогіки та психо-
логії ХНПУ імені Г.С. Сковороди, що дало змогу 
організувати колектив однодумців, продовжити 
роботу з аспірантами й докторантами на якіс-
но новому рівні, бути в епіцентрі педагогічних 
новацій, пошуків, відкриттів.

З 2015 року – завідувач кафедри початкової 
і професійної освіти, а з 2021 року – професор 
цієї кафедри означеного вишу, що дало можли-
вість поєднати різні напрями своєї діяльності: 
роботу зі школами, підготовку майбутніх учи-
телів і вихователів, науковий розвиток аспіран-
тів та докторантів і нескінченні пошуки нових 
перспективних тем для дослідження.

Професор В.М. Гриньова підготувала 15 док-
торів та 62 кандидата педагогічних наук. Ви-
знано та сертифіковано ХНПУ імені Г.С. Сково-
роди наукову школу В.М. Гриньової – «Школа 
особистісно-професійного зростання фахівця», 
яка працює за такими напрямами: формування 
культури особистості, становлення професіона-
лізму викладачів закладів вищої освіти, профе-
сійна підготовка майбутнього вчителя, профе-
сійна підготовка вчителя, професійна підготовка 
фахівців різних галузей, розвиток особистості 
учня закладу загальної освіти, історичні аспек-
ти підготовки фахівців, довузівська підготовка.

Ім’я вченого, науковця, викладача, професо-
ра відоме не лише на теренах Харківщини, а й 
усій Україні. Вона занесена в книгу «Золотий 
фонд нації: дослідження, творчість, професій-
ність» (2020, Київ, с.109).

За успішну педагогічну та наукову діяльність 
В.М. Гриньова нагороджена знаком «Відмін-
ник освіти України» (1997), нагрудними знака-
ми «А.С. Макаренко» (2002), «Ушинський К.Д.» 
(2014), «Г.С. Сковорода» (2014), Почесною гра-
мотою (2001) і Грамотою МОН України (1993), 
медаллю Г.С. Сковороди (2009, 2014, 2019), у 
2006 році була визнана переможцем обласно-
го конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі 
імена» з врученням Подяки і почесної грамоти 
голови Харківської обласної державної адміні-
страції та Головного управління освіти і науки 
ХОДА, Людина року – 2007, найкращий науко-
вий керівник – 2009, Кращий науковець (2011) 
ХНПУ імені Г.С.Сковороди.

Гриньова Гриньова 
Валентина МиколаївнаВалентина Миколаївна

Професор кафедри початкової і професійної освіти  
Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди,  

доктор педагогічних наук, професор, відмінник освіти України
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Гук Валерій Іванович – відомий міжнарод-
ній спільноті урбаністів, як планувальник 

міст, вчений і педагог з наукових та прикладних 
напрямів розвитку теорії транспортних потоків, 
урбанології, теорії горизонтальної архітектури, 
організації комфортного і безпечного дорожньо-
го руху. Практичними досягненнями наукової 
діяльності В.І. Гука є участь в розробленні гене-
ральних планів міст, комплексних транспортних 
схем і проєктів з організації дорожнього руху 
України, Литви, Естонії, Вірменії, Румунії, США. 
Він був одним із авторів першого, науково об-
ґрунтованого, плану будівництва метро для міс- 
та Харкова, а також одним із авторів розробки 
першої комплексної схеми розвитку усіх видів 
транспорту для цього міста. Брав участь у роботі 
авторського колективу з розроблення комплек-
сних схем транспорту для міст Єревану і Риги, 
в дослідженні стану і розробленні рекоменда-
цій із реконструкцій доріг Криму, Естонії, Мол-
дови, Литви з метою підвищення їх пропускної 
спроможності і безпеки руху.

Для створення наукової бази з планування 
міст у 1968 році Валерій Іванович вступив до ас-
пірантури, де 1970 року захистив кандидатську 
дисертацію. І вже як вчений, старший науковий 
співробітник з міських транспортних систем, у 
1972 році починає керувати створенням в місті 
Харкові автоматизованої системи управляння 
дорожнім рухом (АСУД), яка першою запрацю-
вала у 1981 році. Для її успішної роботи В.І. Гук 
розробив алгоритми на основі, що їм встанов-
лено, нових 9 характеристик і законів динаміки 
трафіку. Нові наукові досягнення опубліковано в 
навчальному посібнику «Елементи теорії транс- 
портних потоків і проектування вулиць і доріг 
1991». За що отримав у 1991 році вчене звання 
професора по кафедрі Містобудівництва. Про-
фесор В.І. Гук створив наукову школу з «Роз-
витку теорії транспортних і пішохідних потоків» 
і продовжив дослідження законів міського руху. 
Керував загальним обстеженням пасажиропото-
ків у харківському метрополітені, розробив тео-
рії поїздопотоків і людських потоків в метропо-
літені, обгрунтував пільговий проїзд студентів. 
Валерій Іванович є одним із авторів «Схеми пла-
нування території Харківської області до 2030», 
брав участь у конкурсі ЮНЕСКО з реконструкції 
міста Бухарест, за що отримав вищу нагороду – 
диплом. Розробив методи оцінки і підвищення 
пропускної спроможності вулиць і доріг.

Завдяки обранню за конкурсом В.І. Гук пра-
цював професором на кафедри урбаністики, 
розробляв новий науковий напрям – Урбаноло-
гію, до складу якої увійшли урбаністика, логіс-
тика та закони транспортних потоків.

У 2009 році Валерій Іванович опублікував 
монографію «Транспортні потоки: теорія та її  

застосування в урбаністиці» – Х.» 2009. – та у 
2010 році, захистив докторську дисертацію у Ки-
ївському національному університеті будівниц-
тва та архітектури. У 1980 році його було обрано 
до складу Спеціалізованої вченої ради по захи-
сту кандидатських дисертацій при Харківському 
автомобільному інституті, а 2011 року до складу 
Спеціалізованої вченої ради Д 64.056.02 при Хар-
ківському національному університеті будівниц-
тва та архітектури, 2012 – до складу Спеціалізо-
ваної вченої ради Д 64.059.01 при Харківському 
національному автомобільно-дорожньому уні-
верситеті. Де сприяв захисту багатьох канди-
датських і докторських дисертацій у архітектур-
но-містобудівному та автомобільно-дорожньому 
напрямів. Праця на кафедрі містобудування та 
урбаністики на посадах професора і завідува-
ча кафедри дозволила В.І. Гуку розробити ме-
тоди удосконалення планувально-архітектурних 
принципів проєктування вулиць і доріг міст для 
вирішення проблем конгестії (заторів), розвит-
ку пішохідного і велосипедного рухів, створен-
ня нових типів перетинань магістралей в різних 
рівнях, нового «Інтелектуального високошвид-
кісного (150 км на годину) пасажирського елек-
тричного понадземного транспорту ІСПТ – 150», 
багатьох проєктів організації дорожнього руху. 
Автор теорій «Динаміка трафіка», «Горизонталь-
на нелінійна архітектура» та «Урбанології». Ство-
рена В.І. Гуком теоретична база дозволила роз-
робити нові методи удосконалення сучасного 
стану вулично-дорожніх мереж міст України, 
запропонувати нову, більш щільну, прямокут-
ну структуру транспортних коридорів України 
з новими логістичними центрами. Довести, що 
головне це потужність доріг. 

У 2017 році в закордонному видавництві 
вийшла монографія Валерія Івановича «Теория 
измерителей транспортних потоков». Palmarium 
Academic Publishing. Має понад 250 публікацій 
у національних та міжнародних виданнях.

 Захопленням Валерія Івановича є малюван-
ня і спорт. Він майстер спорту з фехтування на 
шаблях. З 1953 року по теперішній час багато-
разовий переможець змагань міського, облас-
ного і всеукраїнського рівнів, 12 місце на пер-
шості Світу серед ветеранів в 1999 році.

Професор В.І. Гук має нагороди і відзнаки 
державного, обласного, міського та універси-
тетського рівнів, а саме: дипломант ЮНЕСКО та 
XIV конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі 
імена» в номінації «Науковець». Нагорода – «За 
заслуги перед українським народом» II ступе-
ня, Подяки за плідну наукову працю від голови 
Харківської обласної державної адміністрації, 
міського голови міста Харкова та керівництва 
Харківського національного університету будів-
ництва та архітектури.

Гук Гук 
Валерій ІвановичВалерій Іванович
Професор кафедри містобудування та урбаністики 

 Харківського національного університету будівництва та архітектури,  
доктор технічних наук, професор, урбаніст,

народився 24 серпня 
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Дорошенко Дорошенко 
Світлана ІванівнаСвітлана Іванівна

Завідувач кафедри ортопедичної стоматології і ортодонтії Київського медичного 
університету, академік Української академії наук, Академії наук вищої школи України, 

доктор медичних наук, професор

Дорошенко Світлана Іванівна в 1950 році 
вступила до Київської фельдшерсько- 

акушерської школи (нині медичне училище №1), 
яку закінчила в 1953 році з відзнакою. В цьо-
му ж році вступила на навчання до Київського 
стоматологічного інституту, який в 1954 році 
об’єднали з Київським медичним інститутом на 
правах стоматологічного факультету, а в 1958 
році закінчила його з відзнакою.

З 1959 року Світлана Іванівна працювала лі-
карем-стоматологом, а з 1962 по 1965 рік ліка-
рем-ортодонтом дитячого поліклінічного відді-
лення 2-ої Дарницької об’єднаної лікарні міста 
Києва.

У 1965 році вступила в аспірантуру на кафе-
дру ортопедичної стоматології Київського ме-
дичного інституту, яку закінчила в 1968 році 
із захистом кандидатської дисертації на тему: 
«Влияние сагиттальных аномалий на функцию 
жевания и речи». З 1968 по 1970 рік працювала 
лікарем-ортодонтом дитячого відділення сто-
матологічної поліклініки Київського медично-
го інституту.

У 1970 році С.І. Дорошенко була переведена 
на посаду асистента кафедри ортопедичної сто-
матології Київського медичного інституту, а в 
1982 році, у зв’язку з реорганізацією, на кафе-
дру пропедевтики ортопедичної стоматології 
та ортодонтії. В 1987 році переведена на посаду 
доцента цієї ж кафедри. В 1991 році захисти-
ла докторську дисертацію на тему: «Подготов-
ка полости рта и ортопедическое лечение при 
зубочелюстных деформациях». З 1993 по 2004 
рік Світлана Іванівна була Головним ортодонтом 
Міністерства охорони здоров’я України, нагоро-
джена трьома Почесними грамотами Міністер-
ства охорони здоров’я України.

З січня 2006 року С.І. Дорошенко – професор, 
а з 2008 року і по теперішній час завідувач ка-
федри ортопедичної стоматології та ортодонтії 
Київського медичного університету Української 
асоціації народної медицини. Світлана Іванів-
на має 54 роки трудового стажу, із них 40 ро-
ків у Національному медичному університеті 
ім. О.О. Богомольця. 

Багато років професор С.І. Дорошенко була 
керівником наукового студентського гуртка ка-
федри, допомагала молодим фахівцям та ди- 
сертантам у виконанні наукових розробок та 
дисертацій. За весь період роботи в Національ-
ному медичному університеті ім. О.О.Богомольця 
та Київському медичному університеті Україн-
ської асоціації народної медицини під її керів-
ництвом виконано 7 кандидатських дисертацій 
та 4 магістерських робіт.

Світлана Іванівна брала активну участь у 
проведенні з’їздів стоматологів, міжнародних 
та науково-практичних конференцій лікарів- 

ортодонтів, тощо. Майже 16 років була консуль-
тантом поліклініки лікарні «Охматдит», консуль-
тувала дітей зі зубощелепними аномаліями та 
деформаціями з усіх регіонів України. Основний 
напрям наукової діяльності: етіологія, клініка, 
диференційна діагностика та лікування зубо-
щелепних аномалій та деформацій у дітей та 
дорослих. При цьому особливої уваги надається 
питанням реабілітації дітей з генетично-зумов-
леною синдромальною патологією.

За період роботи в Національному медичному 
університеті ім. О.О.Богомольця та Київському 
медичному університеті Української асоціації на-
родної медицини професор С.І. Дорошенко була 
багаторазово обрана членом Спеціалізованої, 
Вченої та Апробаційної ради стоматологічного 
факультету. Результатом цілеспрямованої науко-
во-методичної роботи С.І. Дорошенко є доробок 
загальним обсягом понад 200 наукових робіт; 
60 авторських свідоцтв та патентів на винахід, 
а також 20 галузевих раціоналізаторських про-
позицій, більшість із них широко впроваджені 
в практику охорони здоров’я. Світлана Іванівна 
автор та співавтор підручника для студентів сто-
матологічних факультетів медичних вузів «Ор-
топедична стоматологія» (1986), 3-х навчальних 
посібників «Медицина дитинства» (1994), «Ос-
нови телерентгенографії» (2007), «Синдроми в 
ортодонтії» (2009) для студентів, лікарів-інтернів 
медичних вузів та факультетів удосконалення 
лікарів; двох медичних енциклопедій, 4 мето-
дичних рекомендацій, 12 інформаційних листів. 
З 2010 року головний редактор журналу «Су-
часна ортодонтія», член правління Української 
асоціації ортодонтів.

Свідченням визнання досягнень С.І. Доро-
шенко є отримані нею нагороди, почесні звання 
та подяки за плідну наукову, методичну, ліку-
вально-профілактичну, виховну роботу: медалі 
«До 1500 річчя м. Києва», «Ветеран праці»; зо-
лоті, срібні та бронзові медалі Виставки досяг-
нень народного господарства СРСР, дипломи 
І та ІІ ступеня Виставки досягнень народного 
господарства України, а також Диплом спеціа-
лізованої міжнародної виставки «Індустрія охо-
рони здоров’я 2005»; знак «Відмінник охорони 
здоров’я СРСР», «Винахідник СРСР»; лікар-ор-
тодонт вищої категорії, з 2001 року – академік 
Української академії наук, а з 2012 року – ака-
демік Академії вищої школи України.

Світлана Іванівна захоплюється поезією, сама 
пише вірші, любить оперну музику та щодня 
керується девізом: «Тільки добро врятує світ!».

Професор С.І. Дорошенко – висококваліфі-
кований спеціаліст у галузі стоматології, який 
є не тільки джерелом енергії для студентів та 
колег, а й взірцем невтомності і новаторства 
для молодших лікарів та педагогів. 
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Анатолій Іванович Долматов закінчив Хар-
ківський авіаційний інститут, факультет 

«Двигуни літальних апаратів» за спеціальніс-
тю – «Рідинні ракетні двигуни» і був розподіле-
ний у проблемну лабораторію імпульсних дже-
рел енергії. В 1976 році вступив до аспірантури 
кафедри технології авіадвигунобудування. Кан-
дидатську дисертацію захистив у 1979 році, док-
торську у 1993, завідувач кафедри технології 
виробництва авіаційних двигунів з 1990 року, 
професор з 1996 року. Був деканом факультету 
авіаційних двигунів з 1998 по 2016 рік.

Професор А.І. Долматов є відомим спеціаліс-
том у галузі технології авіадвигунобудування. 
За розробку обладнання і технології газодето-
наційного нанесення покриттів на деталі авіа-
ційних двигунів, які збільшують ресурс двигу-
нів, у 2001 році був відзначений Державною 
премією України у галузі науки і техніки, в 2005 
році почесним званням «Заслужений діяч нау-
ки і техніки України», в 2008 році обраний дій-
сним членом (академіком) Української академії 
наук. Також був експертом Вищої атестаційної 
комісії України протягом 6 років. Голова спеціа- 
лізованих рад, спочатку Д 05.03.03 а в даний 
час Д 64.02.04. 

 Основними напрямами наукових досліджень 
Анатолія Івановича є розробка наукових основ 
прогресивних ресурсозабезпечуючих техно-
логій у авіадвигунобудуванні та підвищення 
економічності і екологічної безпеки енерго- 
установок технологічними та конструктивними 
методами. Результати наукових пошуків пере-
вершують показники світового рівня: прогре-
сивні технології та обладнання для вироб- 
ництва газотурбінних двигунів (ГТД), техноло-
гії для фінішної обробки і реновації деталей 
авіаційних двигунів упроваджені на двигунах 
АИ-24, АИ-25ТЛ, Д-36, Д-18Т, ВК-1500 виробни-
цтва ПАТ «Мотор Січ» тощо. 

Протягом усієї наукової діяльності профе-
сор А.І. Долматов веде господарсько-договорні 
теми з підприємствами України: АТ «Мотор Січ», 
ДП «ФЕД», завод ім. Малишева, конструкторське 
бюро «Прогрес», завод «Южмаш». 

 З 1996 року Анатолій Іванович є керівником 
Державних наукових робіт по нанесенню за-
хисних покриттів газодетонаційним та холод-
ним покриттям. Під його керівництвом створено 
обладнання: газодетонаційного напилення, хо-
лодного напилення, газополум’яного напилен-
ня, роторного глибинного шліфування, магніт-
но-абразивної обробки лопаток ГТД. Також під 
його керівництвом розроблена установка для 
отримання нанопорошків кінетичним вибухом. 
Був керівником проєкту «Горизонт» по холод-
ному напиленню спільно з Англією, Іспанією, 
Німеччиною (Clian Skay), співвиконавцем під-
готовки магістерських програм по отриманню 
нанопорошків спільно зі Швецією, Іспанією, Бі-
лорусією. На сьогодні є співвиконавцем темати-
ки «Гасіння емісії в камерах горіння авіаційних 
двигунів» Clian Skay-2020. 

Професором А.І. Долматовим у співавторстві 
видано 7 підручників по технології авіадвигу-
нобудування і 11 монографій в тій же галузі. 
Він є автором понад 80 винаходів і 120 статей, 
15 методичних розробок. Керує аспірантами і 
докторантами, а на кафедрі успішно випуска-
ються бакалаври і магістри за спеціальністю 
«Технологія виробництва авіаційних двигунів» 
в області авіакосмічної техніки. 

 Анатолій Іванович брав участь у міжнарод-
них виставках як науковий радник фірми ПАТ 
«Мотор Січ» з технології авіадвигунобудуван-
ня: Сант’яго (Чилі, 2000), Буенос-Айрес (Арген-
тина, 2001), Пекін, Джухай (Китай, 2002, 2003), 
Ганновер (Німеччина, 2001-2004), Москва (Ро-
сія, 2001-2004).

Долматов Анатолій Іванович неодноразово на-
городжений за особисті досягнення, в області на-
уки за вагомий внесок у впровадження науково- 
технічних і соціально-економічних проблем: гра-
мотою Верховної Ради України (2021), стипендіат 
Президента України, Подякою Прем’єр-міністра 
України (2019), нагрудним знаком Міністерства 
освіти і науки України «Петро Могила» (2005), 
почесним знаком «За заслуги» та Почесними 
грамотами Харківської обласної ради та Хар-
ківської міської ради.Долматов Долматов 

Анатолій ІвановичАнатолій Іванович
Завідувач кафедри технології виробництва авіаційних двигунів Національного 

аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 
доктор технічних наук, професор, академік Української академії наук,  

заслужений діяч науки і техніки України
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Дороніна Ольга Анатоліївна закінчила з від-
знакою Донецький національний універ-

ситет у 2001 році за спеціальністю «Управління 
трудовими ресурсами». Після закінчення універ-
ситету безперервно працює на економічному 
факультеті Донецького національного універ-
ситету імені Василя Стуса (ДонНУ імені Василя 
Стуса) (до 2016 року – Донецький національний 
університет). Навчалась в аспірантурі та докто-
рантурі Донецького національного університе-
ту за спеціальністю 08.00.07 – демографія, еко-
номіка праці, соціальна економіка і політика. 

У травні 2005 року Ольга Дороніна захисти-
ла кандидатську дисертацію на тему «Стратегія 
формування системи оплати праці на промисло-
вому підприємстві», в межах якої запропоновано 
визначення поняття «стратегія формування сис-
теми оплати праці», удосконалено класифікацію 
сучасних систем оплати праці, визначено на-
прями удосконалення системи оплати праці на 
металургійних і машинобудівних підприємствах 
на основі діагностики задоволеності працівників 
системою оплати праці, розроблено методику 
комплексної оцінки ефективності системи оп-
лати праці, на основі якої визначаються пріори-
тети та напрями стратегії формування системи 
оплати праці. У 2008 році отримала вчене зван-
ня доцента кафедри управління персоналом 
і економіки праці. Докторську дисертацію на 
тему «Стратегія антикризової кадрової політи-
ки в системі забезпечення гідної праці в Украї- 
ні» захистила у 2014 році, а в 2016 – отримала 
вчене звання професора кафедри управління 
персоналом та економіки праці.

Сферою наукових інтересів О.А. Дороніної є 
ринок праці та освітніх послуг, стимулювання 
праці та мотивації персоналу, кадрова політи-
ка, антикризова кадрова політика, гідна праця, 
управління персоналом в публічній службі. Вона 
має близько 150 наукових праць, авторське сві-
доцтво про реєстрацію авторського права на 
науковий твір. 

Професор О.А. Дороніна брала участь у обго-
воренні проєкту Стратегії державної кадрової 
політики, розробці Програми підготовки і вико-
ристання кадрів для економіки Донецької облас-
ті, Комплексної програми управління людськими 
ресурсами великого промислового підприєм-
ства та Комплексної методики оцінки якостей і 
здатностей персоналу (на замовлення промис-
лового підприємства). Була виконавцем науко-
во-дослідної роботи з надання послуг зі збору та 
обробки інформації щодо визначення потреби 
базових галузей економіки Донецької області в 
кадрах в довгостроковій (до 2020 року) перспек-
тиві. У 2011 році брала участь у виконанні науко-
во-дослідної роботи «Дослідження впливу про-
форієнтаційної роботи з молоддю на структуру  
пропозиції робочої сили регіону». Була членом 

робочих груп з розробки функціональних стра-
тегій ДонНУ імені Василя Стуса (кадрової та  
лояльності) та розробки інструментів моніто-
рингу реалізації «Стратегії розвитку Вінницької 
міської територіальної громади до 2030 року».

У науковій діяльності Ольга Дороніна активно 
розвиває міжнародний вектор. Пройшла нау- 
кове зарубіжне стажування у місті Кошице (Сло-
ваччина; 2015) з проблем економіки, менедж-
менту та маркетингу. Брала участь у підготов-
ці аналітичного звіту «Інтегрований розвиток 
міст в Україні. Економіка і зайнятість» (Вінни-
ця) в рамках проєкту Німецького товариства 
міжнародного співробітництва (GIZ), а також 
у проєкті ЄС «Tempus Impress» («Підвищення 
ефективності студентських послуг»). У 2018 році 
взяла участь у програмі Erasmus+ у якості ві-
зитера-лектора у Господарській академії імені 
Д.А. Ценова, (Свіштов; Болгарія). Має наукові 
публікації у міжнародних виданнях, зокрема 
тих, що індексуються наукометричною базою 
Web of Science Core Collection.

Ольга Анатоліївна є членом редакційної ко-
легії наукового журналу «Економіка і організа-
ція управління» (категорія Б), що видається у  
ДонНУ імені Василя Стуса, а також збірника нау- 
кових праць «Вісник студентського наукового 
товариства ДонНУ імені Василя Стуса».

Професор О.А. Дороніна здійснює керівницт- 
во підготовкою докторантів та аспірантів, п’я-
теро з яких успішно отримали науковий сту-
пінь. Є членом постійно діючих спеціалізова-
них вчених рад у ДонНУ імені Василя Стуса та 
Полтавському університеті економіки і торгівлі 
за спеціальністю «Демографія, економіка пра-
ці, соціальна економіка і політики», виступала 
у якості члена спеціалізованих рад із захисту 
докторів філософії за спеціальностями «Еконо-
міка», «Менеджмент». 

Ольга Анатоліївна брала активну участь в ор-
ганізації проведення студентської Всеукраїнської 
олімпіади за спеціальністю «Управління персона-
лом і економіка праці» на базі кафедри (2003–2005, 
2013-2019), у 2011-2019 роках була членом журі 
олімпіади; членом організаційного комітету ІІ етапу 
Всеукраїнського студентського конкурсу наукових 
робіт зі спеціальностей «Маркетинг, управління 
персоналом та економіка праці», що проводився 
на базі ДонНУ у 2009-2011 роках; у 2012-2014 та  
2016-2020 роках – член конкурсної комісії зазна-
ченого конкурсу (у Полтавському університеті еко-
номіки і торгівлі та ХНЕУ імені Семена Кузнеця). 

Ольга Дороніна була стипендіатом Кабінету 
Міністрів України для молодих учених (2007-
2009), нагороджена грамотами та подяками різ-
ного рівня. Номінант рейтингу викладачів ДонНУ 
імені Василя Стуса «ТОП-40» (2016-2020). Наго-
роджена знаками «Відмінник освіти України» 
(2012), «За освітні та наукові досягнення» (2017).

Дороніна Дороніна 
Ольга АнатоліївнаОльга Анатоліївна

Завідувач кафедри менеджменту та поведінкової економіки  
Донецького національного університету імені Василя Стуса,  

доктор економічних наук, професор, відмінник освіти України
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Дроздова Дроздова 
Ірина ПетрівнаІрина Петрівна

Завідувач кафедри мовної підготовки  
Державного біотехнологічного університету, доктор педагогічних наук,  

професор, академік Української академії акмеології

Дроздова Ірина Петрівна – випускниця Хар-
ківського державного університету імені 

О.М. Горького (на сьогодні Харківський національ-
ний університет імені В.Н. Каразіна). Пройшла 
шлях від старшого лаборанта до професора. 

З 1980 по 2016 рік Ірина Петрівна працювала 
як на денній, так і на вечірній та заочній фор-
мах навчання всіх факультетів Харківської на-
ціональної академії міського господарства та 
Харківського національного автомобільно-до-
рожнього університету. З 2002 по 2015 рік пра-
цювала сумісником у Національному юридичному 
університеті імені Ярослава Мудрого, спочатку 
доцентом, потім професором кафедри культуро-
логії Інституту прокуратури та інших факульте-
тів університету. З 2017 по 2020 рік виконувала 
обов’язки завідувача кафедри українознавства 
Харківської державної академії дизайну і мис-
тецтв. З 2021 року обіймає посаду завідувача 
кафедри мовної підготовки Державного біотех-
нологічного університету. 

У 2018 році І.П. Дроздова на базі Національ-
ної української академії здобула спеціалізацію: 
Філологія (мова: англійська), кваліфікація: пе-
рекладач (англійська мова). 

З 2001 року Ірина Петрівна захистила канди-
датську дисертацію «Формування мовної ком-
петенції у студентів технічних спеціальностей 
вищих навчальних закладів Східної України (на 
матеріалі курсу ділової української мови) в Ін-
ституті педагогіки Академії педагогічних наук 
України. Із 2007 по 2010 рік навчалася в докто-
рантурі Херсонського державного університе-
ту. Науковим консультантом роботи була доктор 
педагогічних наук, професор Пентилюк Марія 
Іванівна. У 2011 році захистила докторську дис-
ертацію на тему «Теоретико-методичні засади 
розвитку українського професійного мовлення 
студентів вищих навчальних закладів нефілоло-
гічного профілю» в Херсонському державному 
університеті за спеціальністю 13.00.02 – теорія 
і методика навчання (українська мова). 

Від початку навчальної і науково-методичної 
діяльності у вищій школі опублікувала понад 
200 праць, із них 175 наукового та 25 навчаль-
но-методичного характеру, зокрема близько 
90 статей у фахових виданнях (6 статей Web 
of Science Core Collection) та 85 тез наукових 
конференцій. Брала участь у написанні 2 одно- 
осібних і 4 колективних монографій.

Професор І.П. Дроздова є членом двох спе-
ціалізованих вчених рад: К 58.053.05 при Тер-
нопільському національному педагогічно-
му університеті імені Володимира Гнатюка та 
Д 67.051.03 при Херсонському державному уні-
верситеті. Плідно працює членом редакційної 
колегії таких збірників наукових праць: «Профе-
сійна освіта: методологія, теорія та технології»  

(Переяслав), «Науковий вісник Кіровоградської 
льотної академії НАУ» (Кропивницький), брала 
участь у випусках журналу «Неперервні акме-
ологічні студії» (Київ). 

Професором І.П. Дроздовою опубліковано 
навчальні посібники з дисциплін «Педагогіка 
і психологія вищої школи», «Методика викла-
дання, педагогіка та психологія вищої освіти», 
«Університетська освіта», «Комунікативні про-
цеси у вищій школі». Окрім того, Ірина Петрів-
на здійснює роботу над підручниками з укра-
їнської мови у складі авторських колективів. За 
40 років педагогічної діяльності у навчальний 
процес впроваджено 12 нових курсів лекцій для 
студентів-бакалаврів, магістрів, аспірантів, зо-
крема «Методика викладання у вищій школі», 
«Педагогіка і психологія вищої освіти», «Універ-
ситетська освіта», «Психологія», «Основи пси-
хології і педагогіки», «Соціальна педагогіка», 
«Комунікативні процеси у вищій школі», «Рито-
рика», «Методика наукових досліджень» тощо. 

Професор І.П. Дроздова одноосібно розроб- 
лювала й удосконалювала такі курси: «Україн-
ська мова», «Ділова українська мова», «Україн-
ська мова (за професійним спрямуванням)», 
«Українська мова за правознавчим спрямуван-
ням», «Українське лінгвокраїнознавство» тощо. 

Ірина Петрівна розробляє філософсько- 
соціокультурологічні аспекти формування 
мовної особистості і професійної ментально-
сті сучасних фахівців, саморозвитку й самов-
досконалення особистості (зокрема й засоба-
ми інноваційних технологій). У сфері наукових 
інтересів – українська лінгводидактика, кому-
нікативна і когнітивна методика і лінгвістика, 
акмеологія тощо. Під її науковим керівницт- 
вом виконано й захищено 5 кандидатських 
дисертацій і 1 докторська, Неодноразово була 
рецензентом, гарантом і стейкхолдером про-
грам, підручників, посібників тощо. З 2016 
року І.П. Дроздова обрана академіком Ака-
демії акмеологічних наук України. Улітку 2016 
року успішно пройшла міжнародне стажуван-
ня в «Schiller Internation University: Education 
Progress, Modern Methods of Scientific Research 
and Analyses: Experience of Schiller International 
University», а 2021 року пройшла on-line стажу-
вання в «Marmara Üniversitesi», Uluslararasi Ofis 
BirimiGöztepe Kampusu. 

Професор І.П. Дроздова здійснює значну ви-
ховну роботу серед українських та іноземних 
студентів. З 2000 року працює зі студентами 
для підготовки їх до всеукраїнських конкурсів 
імені Петра Яцика та Тараса Шевченка, бере 
активну участь у роботі конкурсів як член журі. 

За багаторічну сумлінну працю Ірина Петрів-
на Дроздова неодноразово була відзначена по-
дяками керівництва. 
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Євтух Микола Борисович народився 
26 червня 1938 року в селищі Заріччя Рів-

ненської області. У 1962 році закінчив філологіч-
ний факультет Львівського державного універ-
ситету імені Івана Франка, після чого розпочав 
свою педагогічну діяльність учителем україн-
ської мови та літератури у школах міста Львова. 

У 1969 році М.Б. Євтух вступив до аспіранту-
ри Науково-дослідного інституту (НДІ) педаго-
гіки УРСР, після закінчення якої обіймав посади 
старшого наукового співробітника НДІ педагогі-
ки УРСР, вченого секретаря Ради з координації 
наукових досліджень в галузі психолого-педа-
гогічних наук. З 1978 року – старший викладач, 
доцент, професор, а впродовж 1989-1997 років – 
завідувач кафедри педагогіки і психології Ки-
ївського державного педагогічного інституту 
іноземних мов (нині Київський національний 
лінгвістичний університет). З 1997 по 2018 рік – 
академік-секретар Відділення педагогіки і психо-
логії вищої школи (нині Відділення вищої освіти) 
Національної академії педагогічних наук України.

Микола Борисович Євтух – фахівець у галузі 
історії педагогіки, педагогіки вищої школи, порів-
няльної педагогіки. Досліджує проблеми філосо-
фії освіти, народної педагогіки, розвитку освіти 
і педагогіки зарубіжних країн. Автор понад 500 
наукових та науково-методичних праць. Серед 
них: монографії «Розвиток освіти і педагогічної 
думки в Україні (кінець XVIII – перша половина 
XIX ст.)», «Просвітницька діяльність і педагогічні 
ідеї видатних українських вчених, письменників і 
громадських діячів (кінець XVIII – перша половина 
XIX ст.)», «Просвітницька діяльність та педагогічні 
погляди Олександра Васильовича  Духновича»; у 
співавторстві – «Гуманізація виховання в контексті 
розвитку польської педагогіки міжвоєнного періо-
ду (1918–1939рр.)», «Освітня діяльність української 
еміграції у Чехословаччині між двома світовими 
війнами (1921–1945 рр.)», «Технологія інноваційної 
педагогічної освіти»; підручники – «Педагогіка: 
теорія та історія», «Педагогіка і психологія вищої 
школи», «Соціальна педагогіка», «Психологія і пе-
дагогіка», «Математичне моделювання в психоло-
гічних та соціологічних дослідженнях», «Педаго-
гічна психологія», «Культура взаємин»; навчальні 
посібники – «Технології соціальної роботи в зару-
біжних країнах», «Соціальна робота в зарубіжних 
країнах», «Правові основи української педагогіки: 
етика та соціальні норми» та інші.

Академік М.Б. Євтух започаткував новий нап- 
рям в педагогічній науці – традиції виховання у 
зарубіжній народній педагогіці. Він є автором 
першої в Україні комп’ютерної навчально-кон-
тролюючої системи з курсу «Педагогіка», що 
успішно апробована і використана в практиці 
вітчизняних ЗВО. Під його керівництвом сформо-
вано потужну наукову школу, яку представляють 

підготовлені ним 50 докторів та 130 кандидатів 
педагогічних наук. Член спеціалізованих вчених 
рад із захисту докторських дисертацій, член ре-
дакційної колегії журналів «Рідна школа», «Пе-
дагогіка і психологія», низки наукових та науко-
во-методичних збірників. Очолював експертну 
раду з педагогіки, психології та фізичного вихо-
вання Вищої атестаційної комісії України. Член 
комісії з питань Державного реєстру наукових 
установ, яким надається державна підтримка 
Міністерства освіти і науки (МОН) України. 

Ім’я академіка М.Б. Євтуха добре відоме не 
лише в Україні, а й за її межами. Він – іноземний 
член Російської академії освіти, академік Між-
народної слов’янської академії освіти ім. Я.А. Ко-
менського, академік Міжнародної академії наук 
педагогічної освіти (Росія), заслужений профе-
сор Київського національного лінгвістичного уні-
верситету, почесний доктор Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира 
Даля, Інституту вищої освіти Національної ака-
демії педагогічних наук (НАПН) України, Крим-
ського гуманітарного університету, Університету 
Григорія Сковороди в Переяславі, Національно-
го університету «Чернігівський колегіум» імені 
Т.Г. Шевченка, Донбаського державного педаго-
гічного університету, Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка, 
Прикарпатського національного університету 
імені Василя Стефаника, Міжнародного еконо-
міко-гуманітарного університету «РЕГІ». Лауреат 
премії Мінвузу України. Американським біо- 
графічним інститутом визнаний у 2000 році «Лю-
диною року», обраний членом наукової ради екс-
пертів-консультантів цього інституту та занесе-
ний до «Міжнародної книги визначних лідерів».

Діяльність академіка М.Б. Євтуха поцінована 
урядом, академічним загалом, а також Україн- 
ською православною церквою. Він нагород-
жений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, По-
чесними грамотами Кабінету Міністрів Украї-
ни, Російської академії освіти, НАПН України, 
медалями «Ветеран праці», «Ушинський К.Д.», 
«Григорій Сковорода», «А.С. Макаренко», «Свя-
тий Іштван» (Угорщина), нагрудними знаками 
МОН України «Відмінник народної освіти Укра-
їни», «За наукові досягнення», «Петро Могила», 
а також нагороджений орденами Святого князя 
Володимира III ступеня, Нестора Літописця І, II 
та III ступенів, Святителя Димитрія, Різдва Хри-
стового, Ярослава Мудрого. За вагомий внесок 
у розбудову України, заслуги перед українським 
народом та благодійну діяльність у 2012 році 
нагороджений Знаком Ордена «Святий князь 
Володимир» з присвоєнням титулу «Старшина 
Ордена «Святий князь Володимир». Відзначе-
ний подякою Київського міського голови, Рів-
ненської та Полтавської обласних рад.

Головний науковий співробітник відділу історії та філософії освіти Інституту 
педагогіки НАПН України, академік Національної академії педагогічних наук України, 
доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, 

нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня

Євтух Євтух 
Микола БорисовичМикола Борисович
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Лариса Володимирівна Зданевич – відома 
вчена і педагог, «дошкільниця» за покли-

канням, добре знана як в Україні, так і за її ме-
жами, провідний фахівець в галузі дошкільної 
та вищої освіти. З 1991 року і по нині працює у 
Хмельницькій гуманітарно-педагогічній акаде-
мії. Пройшла шлях від викладача до професора, 
завідувача кафедри. Стаж науково-педагогічної 
роботи у закладах вищої освіти (ЗВО) 30 років.

Наукове становлення Л.В. Зданевич розпоча-
лося в Рівненському державному педагогічно-
му інституті ім. Д.З. Мануїльського (професор 
Т. Поніманська); далі навчалася в аспірантурі 
Інституту педагогіки і психології професійної 
освіти АПН України (нині Інститут педагогічної 
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 
України), де в 2003 році під науковим керівниц-
твом доктора психологічних наук, професора 
В. Семиченко захистила дисертаційну роботу 
на здобуття наукового ступеня кандидата пе-
дагогічних наук «Адаптація студентів педаго-
гічних училищ до нових умов життєдіяльності». 
У подальшому Лариса Володимирівна вступає 
до докторантури Житомирського державного 
педагогічного університету імені Івана Франка 
та у 2014 році успішно захищає дисертаційну 
роботу на здобуття наукового ступеня докто-
ра педагогічних наук «Теоретичні і методичні 
основи професійної підготовки майбутніх ви-
хователів дошкільних навчальних закладів до 
роботи з дезадаптованими дітьми» (науковий 
консультант: доктор педагогічних наук, профе-
сор О. Дубасенюк). Вчене звання доцента ка-
федри дошкільної педагогіки, психології та фа-
хових методик Л.В. Зданевич було присвоєно в 
2006 році, професора в 2015. 

Професор Л.В. Зданевич – невтомний дослід-
ник і практик, автор понад 250 науково-методич-
них праць у провідних вітчизняних, зарубіжних 
та періодичних виданнях, які включені до нау- 
кометричних баз Scopus/Web of Science Core 
Collection (20). Вона є автором і співавтором 15 
посібників (2 з грифом МОН України); 7 моно-
графій з проблем дошкільної та вищої освіти 
(5 колективні); 5 комплексних освітніх, альтер-
нативних, парціальних програм для дітей ран-
нього та передшкільного віку з грифом МОН 
України: Дитина в дошкільні роки; «Інтелекту-
альна мозаїка»; «STREAM-освіта, або Стежинки 
у Всесвіт»; «Маляточко; Стежинки у Всесвіт».

Лариса Володимирівна – опонент кандидат-
ських і докторських дисертацій, член двох спе-
ціалізованих вчених рад, голова акредитаційних 
комісій з експертизи підготовки бакалаврів та 
магістрів зі спеціальності 012 Дошкільна осві-
та, експерт Стандартів вищої освіти України 
підготовки здобувачів першого і другого рів-
нів вищої освіти (бакалавра, магістра) з галузі  

знань 01 Освіта спеціальності 012 Дошкільна 
освіта, член журі різних конкурсів. Її аспіранти 
та докторанти активно досліджують проблеми 
розвитку дошкільної освіти та професійної під-
готовки фахівців в Україні.

Лариса Зданевич – член редакційних колегій 
збірників наукових праць «Педагогічний дис-
курс» Хмельницької гуманітарно-педагогічної 
академії та «Людинознавчі студії: Серія «Педа-
гогіка» Дрогобицького державного педагогіч-
ного університету імені Івана Франка».

Професор Л.В. Зданевич є керівником нау-
ково-дослідної теми «Теоретико-методологічні 
основи професійної підготовки майбутніх фа-
хівців дошкільної освіти в закладах вищої осві-
ти» (ДРН 0120U105213).

Під керівництвом Л.В.Зданевич студенти зай- 
мають призові місця у ІІ етапі Всеукраїнської олім-
піади зі спеціальності «Дошкільна освіта». Вона 
активний організатор і учасник науково-прак-
тичних конференцій різних рівнів, переможець 
Всеукраїнського конкурсу освітніх технологій 
(2017), багаторічний делегат та учасник Всеу-
країнського Дня Дошкілля (Київ). 

Професор Л.В. Зданевич є членом усеукраїн-
ських громадських організацій «Асоціація пра-
цівників дошкільної освіти» та «Академія роз-
витку особистості». Як високопрофесійний лідер 
працює над проблемою модернізації змісту до-
шкільної та вищої освіти; зміни парадигми під-
готовки майбутніх вихователів, їх перепідготов-
ки і підвищення кваліфікації. 

Лариса Зданевич особливу увагу приділяє 
самоосвіті, пройшла міжнародне активне нав-
чання в Греції «Сфера компетенцій особистос- 
ті: індивідуальні шляхи від дитячого садка до 
освіти дорослих в саморефлексії і активному 
спостереженні» (2019) та міжнародне стажу-
вання за програмою підвищення кваліфікації 
«Фандрейзинг та організація проєктної діяль-
ності в закладах освіти: Європейський досвід» 
(Польща – Україна, 2021).

За науково-педагогічну діяльність Лариса 
Володимирівна неодноразово відзначена По-
чесними грамотами Національної академії пе-
дагогічних наук України, Міністерства освіти і 
науки України, Грамотою Верховної Ради Украї-
ни. Нагороджена нагрудними знаками «Відмін-
ник освіти України», «Софія Русова», медаллю 
«За наполегливість у науці», відзнакою ХГПА «За 
багаторічну працю по підготовці педагогічних 
кадрів», Подякою за участь у VI Міжнародно-
му форумі-презентації «Інноватика в сучасній 
освіті». Л.В.Зданевич – лауреат Хмельницької 
обласної премії імені Миколи Дарманського в 
галузі освіти та науки, переможець в номінації 
«Кращий науковець», заслужений працівник 
Профспілки працівників освіти і науки України. 

Зданевич Зданевич 
Лариса ВолодимирівнаЛариса Володимирівна

Завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, 

професор, відмінник освіти України, заслужений працівник Профспілки працівників 
освіти і науки України
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Калініна Калініна 
Людмила МиколаївнаЛюдмила Миколаївна

Людмила Миколаївна Калініна – відома в 
Україні вчена, фахівець у галузі теорії і 

методики управління освітою.
У 1983 році Людмила Калініна закінчила Ми-

колаївський державний педагогічний інститут 
ім. В.Г. Бєлінського за спеціальністю «Фізика і 
математика»; у 1996 році – аспірантуру Інституту 
педагогіки Національної академії педагогічних 
наук (НАПН) України; у 2003 році Нідерландську 
школу освітнього менеджменту (NSO) при Ам-
стердамському університеті за спеціалізацією 
«Стратегічний менеджмент» та «Управління пер-
соналом» і проходила стажування під керівниц-
твом професора Пітера Карстаньє. 

Науково-педагогічну діяльність Л.М. Калініна 
розпочала в Управлінні освіти міста Миколає-
ва, а наукову діяльність – після закінчення ас-
пірантури в Інституті педагогіки НАПН України 
на посаді наукового співробітника лабораторії 
управління освітніми закладами. 

Людмила Миколаївна під керівництвом про-
фесора Михайла Петровича Легкого успішно 
захистила в 1996 році кандидатську дисертацію 
«Діяльність районних відділів освіти з управ-
ління навчально-виховними закладами в Укра-
їні (1917-1994 рр.)», а в 2001 році здобула вчене 
звання старшого наукового співробітника зі 
спеціальності «Галузеве управління: управління 
освітою». За наукового консультування академі-
ка НАПН України Валентина Івановича Маслова 
Л.М. Калініна у 2008 році захистила докторську 
дисертацію «Система інформаційного забезпе-
чення управління загальноосвітнім навчальним 
закладом» зі спеціальності 13.00.06 – «Теорія 
та методика управління освітою». У 2010 році 
їй було присвоєне вчене звання професора з 
цієї ж спеціальності. 

З 1997 року неодноразово обиралася за кон-
курсом на посаду завідувача управлінських під-
розділів Інституту педагогіки НАПН України – 
лабораторії управління освітніми закладами 
та відділу економіки та управління загальною 
середньою освітою. За її керівництва наукови-
ми колективами було здійснено 8 комплексних 
фундаментальних науково-дослідних робіт, ре-
зультати яких широко оприлюднені в електро-
нній бібліотеці Національної академії педаго-
гічних наук України (https://lib.iitta.gov.ua/view/
divisions/ins=5Fpeg/ ).

Професор Л.М. Калініна обґрунтувала теоре-
тико-методологічні засади та ядро теорії інфор-
маційного менеджменту в сфері освіти, теорію 
державно-громадського управління закладами 
освіти як активними соціокультурними систе-
мами, модернізацію системи державно-громад-
ського управління освітою на партнерсько-довір-
чих людиноцентристських засадах, що знайшло 
відображення в монографіях і науковому дороб-
ку. У співавторстві розробила першу в Україні 

ліцензійну комп’ютерну програму «Автомати-
зована система управління «Школа»» (Свідо-
цтво про реєстрацію авторського права на твір 
№18893 від 12.12.2006 року Міністерства освіти 
і науки України) та обґрунтувала науково-мето-
дологічне забезпечення продукту на основі ре-
ляційної парадигми БД, комунікативної та теза-
урусної концепцій, сучасних клієнт-серверних 
мережевих технологій; технологію практичного 
використання автоматизованої системи управ-
ління для користувачів системи, що впровадже-
но на всеукраїнському рівні в практику роботи 
управлінь освіти і науки та в управління діяль-
ністю 300 експериментальних шкіл.

Під керівництвом Людмили Миколаївни пе-
дагогічними колективами шкіл проведено 12 
експериментів Усеукраїнського рівня в 6 облас-
тях України, результати яких сприяли не тільки 
покращенню якості освіти, а й формуванню на 
національних і гуманістичних ідеях толерантних 
громадян, які цінують мир і культурні традиції 
України. Її ідеї пов’язані насамперед зі школою 
як міні-суспільством, що, як і держава, має свою 
територію, традиції, цінності, і, найголовніше, – 
людський капітал – Людину Культури як його го-
ловну цінність, зі зміною її мислення, діяльності 
і ролей в цифровому суспільстві, що набувають 
нових смислів і сенсів; з Людиною гуманістич-
ного світогляду й моральних імперативів, яка 
усвідомлює себе як носій ідей свободи слова, 
вибору, діяльності, як патріот і представник на-
ціональних інтересів, як носій унікального досві-
ду та метакомпететностей, як суб’єкт творчості 
та волевиявлення, як провідник змін і демокра-
тичних зрушень, як ключова фігура інновацій-
них перетворень у суспільстві, як професіонал 
і гарант розквіту нашої держави. 

Під керівництвом професора Л.М. Калініної 
захищено 3 докторських і 18 кандидатських 
дисертацій.

У національних і міжнародних проєктах Люд-
мила Миколаївна є дослідником, консультантом 
і тренером, організатором і сертифікованим 
учасником міжнародних наукових конференцій 
і програм. Вона є автором та співавтор понад 
350 друкованих праць. Бібліографічний профіль 
вченої у бібліометриці української науки http://
nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?familie=&ustano
va=172&gorod=1&vidomstvo=%CD%C0%CF%CD&
napryam=8&napryam_google=71&order=Google .

За значний внесок в інноваційний розвиток 
національної освіти і науки, їх реформування та 
професіоналізм Людмила Миколаївна Калініна 
нагороджена Почесною грамотою Кабінету Мі-
ністрів України (2009), медаллю «Трудова слава» 
за результатами Міжнародного академічного 
рейтингу «Золота фортуна» (2013), Указом Пре-
зидента України їй присвоєно почесне звання 
«Заслужений діяч науки і техніки України» (2017). 

Учений секретар Інституту педагогіки  
Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, 

професор, заслужений діяч науки та техніки України
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Карапузова Наталія Дмитрівна у 1973 році 
вступила на фізико-математичний факуль-

тет Полтавського державного педагогічного ін-
ституту імені В.Г. Короленка. У 1978 році отри-
мала диплом з відзнакою. Педагогічну роботу 
розпочала викладачем математики в Полтав-
ській загальноосвітній школі №19. З 1979 року 
продовжила трудову діяльність у Полтавсько-
му державному педагогічному інституті імені 
В.Г. Короленка на посадах – старшого лаборанта, 
асистента, старшого викладача кафедри мате-
матичного аналізу (1979-1990); доцента, завіду-
вача, професора кафедри природничих та ма-
тематичних дисциплін (1990-2016), заступника 
декана (1993-1997), декана психолого-педаго-
гічного факультету (1997-2015), професора ка-
федри початкової освіти, природничих і мате-
матичних дисциплін та методик їх викладання 
(з 2016 року).

Кандидатську дисертацію «Дидактичні умови 
організації екзамену у вищих навчальних пе-
дагогічних закладах» Н.Д. Карапузова захис- 
тила в 1997 році. Наукове становлення відбу-
валось у науковій школі доктора педагогічних 
наук, члена-кореспондента НАПН України Ло-
зової Валентини Іванівни.

Працюючи над удосконаленням природничої, 
математичної та методичної підготовки студен-
тів, однією із перших в Україні дослідила проб- 
лему ступеневої підготовки майбутніх учителів 
початкової школи з методики навчання матема-
тики. Започаткувала на кафедрі магістратуру 
зі спеціальності «Початкова освіта». 

Професор Н.Д. Карапузова очолює наукову 
школу «Формування і розвиток освітнього се-
редовища педагогічного вищого навчально-
го закладу». Напрямами наукових досліджень 
школи є організація контролю навчально-піз-
навальної діяльності студентів, ергономічна та 
інформатична підготовка майбутніх вчителів 
початкових класів, запровадження педагогіч-
ної підтримки у навчально-виховний процес, 
формування професійної мобільності студен-
тів, актуалізація та окреслення пріоритетних 
напрямів творчого використання педагогічних 
ідей вітчизняних педагогів. Під її керівництвом 
захищено 5 кандидатських дисертацій. Ната-
лія Дмитрівна є автором (співавтором) близько 
300 наукових і науково-методичних праць, має 
6 Свідоцтв про реєстрацію авторського права 
на твір. Вона основоположник розвитку педа-
гогічної ергономіки та педагогічної генетики 
в Україні, співавтор навчального посібника з 
грифом МОН України «Основи педагогічної ер-
гономіки» (2012) та підручника «Педагогическая 
эргономика начальной школы» (2014), виданого 
німецьким видавництвом «LAMBERT Academic 
Publishing», підручника «Педагогічна генетика» 

(2016); під її керівництвом вперше досліджено 
педагогічну спадщину В.А. Євтушевського – пе-
дагога-просвітителя другої половини ХІХ сто-
ліття, що належить до плеяди видатних осві-
тян Полтавщини, яку висвітлено в монографіях 
«Василь Адріанович Євтушевський – педагог, 
просвітитель (1836-1888 рр.)» (2012) та «Педа-
гогическое наследие В.А. Евтушевского (1836-
1888 гг.): новаторские идеи» виданого німецьким 
видавництвом «LAMBERT Academic Publishing 
(2015); вона є також співавтором підручників 
з грифом МОН України «Основи природознав-
ства» (2014) та «Математика» (2014, 2017), за 
редакцією Н.Д. Карапузової підготовлено ко-
лективну монографію «Психолого-педагогічний 
факультет Полтавського національного педаго-
гічного університету імені В.Г. Короленка: істо-
рична, організаційно-педагогічна і науково-ме-
тодична ретроспектива» (2014). До основних 
праць також належать: «Генетичні аспекти ма-
тематичних здібностей» (2021), «Structural and 
Functionai Model of Formation of an Inciusive 
Education Management System: World Experience» 
(2020), «The Formation of the Adaptive Model of 
Educational Management in the Sphere of Higher 
Education Management System: World Experience» 
(2020), «Дослідження задач на спільну роботу у 
початковій школі» (2020), «Педагогічна генети-
ка як потенціал удосконалення підготовки вчи-
телів» (2020), «Музеї педагогічного профілю у 
професійній підготовці майбутніх учителів по-
чаткової школи» (2018), «Педагогічна спадщина 
В.А. Євтушевського (1836-1888 pp.) – скарбнич-
ка ідей сучасного вчителя» (2016), «Стратегія 
здоров’язбереження в реалізації ергономічно-
го підходу до організації підготовки майбутніх 
учителів початкової школи» (2016), «Підготовка 
майбутніх учителів початкових класів до фор-
мування логічного складника предметної мате-
матичної компетентності молодших школярів» 
(2015), «Здоров’язбережувальні технології у сис-
темі професійної підготовки майбутніх вчителів 
початкових класів» (2015) тощо. 

Професор Н.Д. Карапузова керує науковою 
роботою студентів в рамках проблемної групи 
«Педагогічні засади реалізації мети математич-
ної освітньої галузі НУШ».

За вагомий внесок у розвиток національної 
освіти і науки Карапузова Наталія Дмитрівна от-
римала звання «Заслужений працівник освіти 
України» (2008), нагороджена нагрудним зна-
ком «Відмінник освіти України» (2003), знаком 
«Ушинський К.Д.» (2017), почесними грамотами 
МОН України (2007), Полтавської обласної дер-
жавної адміністрації (2001, 2003), Полтавської 
обласної ради (2015), Академії педагогічних наук 
України (2001), Української асоціації імені Васи-
ля Сухомлинського (2007) та ін. 

Карапузова Карапузова 
Наталія Дмитрівна Наталія Дмитрівна 

Професор кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін 
 та методик їх викладання Полтавського національного педагогічного  

університету імені В.Г. Короленка, кандидат педагогічних наук,  
професор, заслужений працівник освіти України
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Кириченко Кириченко 
Микола ОлексійовичМикола Олексійович

Ректор Університету менеджменту освіти Національної академії  
педагогічних наук, член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти 

України, доктор філософії, професор кафедри філософії і освіти дорослих

Національні та вселюдські цінності є основою 
творчих сил, поглядів, уявлень та рис ха-

рактеру ректора ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти» Національної академії педагогічних наук 
(НАПН) України Миколи Кириченка – талановитого 
керівника, вдумливого філософа і творчого педа-
гога, який уже 60 років поспіль цілеспрямовано й 
гідно крокує своїм життєвим і професійним шля-
хом, примножуючи щоденною невтомною працею 
освітні та культурні здобутки української держави.

Народився Микола Олексійович у селянській 
родині на Сумщині 6 березня 1959 року. Смак до 
праці пізнав ще з дитячих років, а цікавість до 
живої природи сприяла зростанню інтересу юна-
ка до навчання, а згодом і до вчительської праці. 
Спрямованість на педагогічну діяльність зумови-
ла легкість його професійного самовизначення: 
спочатку він вступив до Лебединського педаго-
гічного училища імені А.С. Макаренка, потім до 
Полтавського державного педагогічного інститу-
ту імені В.Г. Короленка, а згодом до Національ-
ної юридичної академії імені Ярослава Мудрого у 
Харкові та магістратури Центрального інституту 
післядипломної педагогічної освіти АПН України, 
який сьогодні входить до складу очолюваного ним 
Університету менеджменту освіти НАПН України. 

Така ґрунтовна й різнобічна освіта стала осно-
вою плідної багатоаспектної професійної діяльнос- 
ті Миколи Кириченка як сучасного інноваційного 
керівника, який пройшов майже усі щаблі педа-
гогічної кар’єри – від учителя, заступника дирек-
тора та директора школи, завідувача районної 
методичної служби, керівника Центру практич-
ної психології на Полтавщині до викладача вищої 
школи, першого проректора – проректора з нау-
ково-педагогічної та навчальної роботи, ректора 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 
України. Понад чверть століття він віддав викла-
дацькій діяльності в системі вищої освіти України.

Відчуваючи в собі можливості й потребу до-
лучитися до процесів державотворення, Мико-
ла Кириченко упродовж кількох скликань був 
депутатом районної ради, народним депутатом 
України, членом Комітету із закордонних справ 
Верховної Ради України другого та третього скли-
кань, Головою підкомітету з питань співробітни-
цтва з країнами СНД. Він є Державним службов-
цем І рангу. Працюючи у Верховній Раді України, 
брав активну участь у розробленні й ухваленні 
Конституції України, Цивільного, Господарсько-
го та інших кодексів і законів України, зокрема, 
законодавства про освіту.

Вагомий внесок Микола Кириченко зробив 
у розвиток дипломатичних відносин України із 
зарубіжними державами, працюючи представ-
ником Верховної Ради України в Міжпарламент-
ській асамблеї країн-учасниць СНД (МПА), а також  
обіймаючи посаду заступника Генерального се-
кретаря Ради МПА.

Сьогодні Микола Кириченко активно здійснює 
громадську діяльність у галузі освіти. Він – голо-
ва Правління громадської спілки «Всеукраїнська 
академія інноваційного розвитку освіти», член 
правління Всеукраїнської громадської організа-
ції «Консорціум закладів післядипломної освіти». 

Велику увагу Микола Кириченко приділяє нау- 
ковій діяльності. Він є членом-кореспондентом 
Національної академії наук вищої освіти України, 
дійсним членом Міжнародної академії культури, 
безпеки, екології та здоров’я. Як ректор очолює 
Вчену раду Університету менеджменту освіти, має 
наукові профілі у провідних наукометричних базах 
даних. Коло наукових інтересів ректора охоплює 
проблеми соціальної філософії, теорії і методики 
післядипломної освіти і освіти дорослих, управ-
ління загальноосвітніми навчальними закладами. 

За його підтримки науково-педагогічні праців-
ники ДЗВО «УМО» запустили вебплатформу «Сис- 
тема управління навчанням дорослих» (2020); 
web-портал «Український відкритий університет 
післядипломної освіти», який відзначено НАПН 
України дипломом І ступеня у номінації «За кращий 
електронний ресурс (навчального призначення, 
для підтримки наукових досліджень, управління 
освітою» (2020).

Микола Кириченко є керівником проєкту «Не-
лінійні світорозуміння освіти дорослих». Тема є 
актуальною для сучасної освіти в умовах панде-
мії коронавірусу COVID-19, яка переживає рево-
люційні потрясіння, відбуваються системні зміни 
стилів мислення, керівних парадигмальних уста-
новок, форм і методів навчання.

Микола Кириченко – автор понад 150 наукових 
праць, серед яких 8 монографій (2 одноосібні і 6 у 
співавторстві), 3 посібники і методичні рекоменда-
ції, 99 статей у вітчизняних та зарубіжних видан-
нях, зокрема, внесених до наукометричних баз. 

Велику увагу приділяє Микола Кириченко удо-
сконаленню діяльності Університету менеджменту 
освіти. Обійнявши посаду ректора цього закладу 
освіти у 2018 році, він одразу узявся за його рес-
труктуризацію, модернізацію матеріально-техніч-
ної бази й науково-інформаційного забезпечення. 

Визнанням на державному, галузевому й ака-
демічному рівнях вагомих здобутків Миколи Ки-
риченка у розвитку української освіти і науки є 
нагородження його орденом «За заслуги» ІІІ сту-
пеня, Почесною Грамотою Кабінету Міністрів Укра-
їни, Грамотою Верховної Ради України, медаллю 
НАПН України «Ушинський К.Д.», Почесною грамо-
тою НАПН України, Золотою медаллю «М.П. Дра-
гоманов» Національного педагогічного універси-
тету імені М.П. Драгоманова, а також Почесною 
відзнакою Університету менеджменту освіти «За 
звитяжну працю у сфері ППО». Ці нагороди попов-
нили поважний «послужний список» керівника, в 
якому велика кількість нагород за вагомий осо-
бистий внесок у розбудову української держави.
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Кириленко Світлана Володимирівна розпо-
чала педагогічну діяльність у 1967 році. У 

структурних підрозділах Міністерства освіти і нау-
ки України працює з травня 1980 року, де займала 
посади директора Республіканського учбово-ме-
тодичного кабінету виховної роботи, а пізніше 
в Інститутах Міністерства освіти і науки (МОН) 
України – начальником (завідувачем) відділів, які 
відповідали за організацію науково-методичного 
забезпечення освітнього процесу, впровадження 
інноваційних педагогічних технологій, перспек-
тивного педагогічного досвіду, розробку сучасних 
моделей закладів освіти, а сьогодні очолює від-
діл інноваційної діяльності та дослідно-експери-
ментальної роботи Державної наукової установи 
«Інститут модернізації змісту освіти».

У роки становлення Української державнос-
ті Світлана Володимирівна була ініціатором та 
організатором розроблення низки норматив-
но-правових документів: Концепцій національ-
но-патріотичного виховання, громадянської 
освіти, проєктів законів України «Про виховання 
дітей та учнівської молоді в Україні», «Про по-
зашкільну освіту»; працювала над проблемами 
морально-етичного, статевого виховання, попе-
редження та профілактики негативних проявів, 
СНІДу серед учнівської молоді. Вона є одним з 
ініціаторів і організаторів проведення в Україні 
свят театрального мистецтва, рідної мови, ди-
тячих фольклорних свят тощо.

На даний час Світлана Володимирівна надає 
особливу увагу питанням створення та забезпе-
чення виховної діяльності у закладах загальної 
середньої освіти, змісту та організації роботи з 
обдарованими дітьми і учнівською молоддю, ін-
новаціям у роботі закладів позашкільної освіти, 
а також організацією та проведенням експери-
менту всеукраїнського рівня за темою «Теоре-
тико-методологічні засади моделювання роз-
витку авторських шкіл в Україні».

Протягом 25 років С.В. Кириленко є секрета-
рем науково-методичної комісії з інноваційної ді-
яльності Науково-методичної ради МОН України.

За ініціативи Світлани Кириленко протягом ос-
танніх 20 років організовано і проведено понад 
200 науково-методичних, науково-практичних усе-
українських конференцій з питань впроваджен-
ня інновацій у практику роботи закладів освіти.

Світлані Кириленко належить педагогічна 
ідея створення науково-дослідних лабораторій 
інноваційних технологій навчання й вихован-
ня, шкіл-лабораторій, розроблення і апробація 
власних проєктів і програм, а також є ініціато-
ром проведення Міжнародного фестивалю пе-
дагогічних інновацій в Україні.

Цікавою спільною доробкою відділу, очолю-
ваного С.В. Кириленко, стало створення на базі 
Рівненського державного гуманітарного універ-
ситету, при кафедрі теорії і методики виховання, 

а потім на базі Рівненського обласного інституту 
післядипломної освіти Лабораторії інноваційних 
виховних технологій, метою якої, в першу чер-
гу, є розвиток сільської школи, створення уні-
кальних моделей закладів освіти, спрямованих 
на виховання громадянина, господаря україн-
ської землі, забезпечення належних умов для 
гармонійного розвитку особистості учня шля-
хом державницького виховання.

Сьогодні проблеми демографічної кризи у 
державі, стану здоров’я дітей і молоді, захопили 
і поглинули у вирій нескінчених проблем Світ-
лану Володимирівну. За підтримки науковців і 
практиків у галузі освіти та охорони здоров’я 
протягом 35 років всі свої знання, любов до ді-
тей і людей вона спрямовує на створення та 
функціонування в країні Національної мережі 
шкіл сприяння здоров’ю. Вона вдало сконцен-
тровує увагу на створення безпечного здоро-
вого середовища, розбудову Здорової школи в 
Україні, поєднуючи організаційно-методичну та 
науково-пошукову роботу: за її участю реалізу-
ються наукові психолого-педагогічні проєкти з 
сучасних проблем навчання і виховання; вона 
є науковим керівником 12 експериментальних 
закладів освіти всеукраїнського рівня, автором 
понад 170 друкованих праць з різних проблем 
виховання, та публікації у наукових виданнях, 
які індексуються в Web of Science. Під її керів-
ництвом проводиться науковий пошук шляхів 
розв’язання фундаментальних проблем впро-
вадження освітніх технологій навчання та під-
готовки педагогічних кадрів до здійснення ос-
вітнього процесу в закладах освіти у контексті 
реалізації Концепції Нової української школи.

У 2004 році С.В. Кириленко захистила дисер-
тацію з теми «Соціально-педагогічні проблеми 
формування культури здоров’я старшоклас-
ників» і отримала вчений ступінь – кандидата 
педагогічних наук.

Кириленко Світлана Володимирівна є автори-
тетним, професійним керівником, користується 
повагою серед освітян України. У 2014 році отри-
мала відзнаку «Трудова слава» Міжнародної ака-
демії рейтингових технологій та соціології «Золота 
Фортуна». За досягнуті успіхи нагороджена Гра-
мотою Верховної Ради України, Почесними гра-
мотами МОН України, нагрудними знаками «Від-
мінник освіти України», «В.О. Сухомлинський», 
медалями імені А.С. Макаренка, «Ветеран праці». 

І сьогодні Світлана Володимирівна не зали-
шається осторонь громадського життя, вона – 
знана і авторитетна у кожному регіоні України, 
а наукові відділи обласних інститутів післяди-
пломної педагогічної освіти, наукові керівники, 
директори – експериментатори, вчителі-нова-
тори, методисти вважають її своїм наставни-
ком, фахівцем з високим рівнем професійної 
компетентності.

Кириленко Кириленко 
Світлана ВолодимирівнаСвітлана Володимирівна

Начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи 
Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»,  

кандидат педагогічних наук, відмінник освіти України
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Кіян Ольга Іванівна має 34 роки педагогіч-
ного стажу, в Державній науковій установі 

(ДНУ) «Інститут модернізації змісту освіти» на 
посаді наукового співробітника працює 12 років. 

Ольга Іванівна, розпочала педагогічну діяль-
ність у 1974 році у місті Дніпро. Пройшла школу 
становлення від педагога-практика до науков-
ця. Працювала на посаді вчителя, заступника 
директора, директора закладу загальної се-
редньої освіти. 

У 2011 році О.І. Кіян захистила дисертаційне 
дослідження за темою «Батьківсько-вчитель-
ська взаємодія як чинник морально-духовного 
виховання молодших підлітків», здобула науко-
вий ступінь кандидата педагогічних наук (2011) 
зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика ви-
ховання, у червні 2011 року отримала наукове 
звання доктора філософії.

На даний час, Ольга Іванівна, завідувач сек-
тору експериментальної педагогіки відділу інно-
ваційної діяльності та дослідно-експерименталь-
ної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту 
освіти» і займається координацією експери-
ментальної діяльності та впровадженням ін-
новаційних педагогічних технологій у практи-
ку роботи закладів загальної середньої освіти 
України. Є координатором 12 експерименталь-
них закладів освіти всеукраїнського рівня Дні-
пропетровської, Одеської, Рівненської, Харків-
ської, Хмельницької областей, міста Києва та 
2 всеукраїнських проєктів: «Авторська школа 
в Україні», «Інтелект України». 

Кіян Ольга професійно поєднує організацій-
но-методичну та науково-пошукову роботу: вона 
є науковим консультантом експериментальної 
діяльності з реалізації державної освітньої по-
літики, визначення та реалізація стратегічних 
завдань експериментальної педагогіки, пріо-
ритетних напрямів інноваційної діяльності, ін-
новаційних педагогічних технологій навчання 
та виховання, забезпечення умов інноваційно-
го розвитку національної системи освіти, під-
вищення її якості шляхом формування іннова-
ційного (сучасного), адаптивного, освітнього 
середовища, інтеграцію науки і практики в єв-
ропейському та світовому освітньому просторі 
з урахуванням вимог суспільства та забезпе-
чення якісних умов рівного доступу особистості 
до всіх видів освіти, реалізації компетентнісно-
го підходу як пріоритетного у становленні Но-
вої української школи, завдання якої: сформу-
вати людину творчу, активну, духовно багату, 
яка вміє аналітично мислити, самостійно роз-
ширювати та поглиблювати свої знання, бути 
конкурентоздатною на сучасному ринку праці.

Ольга Іванівна надає методичну допомогу 
та співпрацює з кафедрами педагогіки закла-
дів вищої освіти, обласними інститутами після- 
дипломної педагогічної освіти, а також з  

Інститутом проблем виховання, Інститутом педа-
гогіки, Інститутом психології Національної ака-
демії педагогічних наук України, громадськими 
організаціями, благодійними фондами. Коорди-
натор Міжнародного фестивалю педагогічних 
інновацій на базі Черкаського комунального 
навчального закладу «Черкаський обласний 
інститут післядипломної освіти педагогічних 
працівників Черкаської обласної ради». 

Як фахівець, О.І. Кіян постійно підвищує свій 
кваліфікаційний рівень, співпрацює та приділяє 
належну увагу самоосвіті, є членом творчої гру-
пи з розробки науково-дослідної роботи відділу 
за темою «Науково-методичні засади організа-
ції та проведення дослідно-експериментальної 
роботи в закладах освіти України у контексті 
реалізації Концепції Нової української школи».

Реалізуючи наукову тему «Педагогіка парт-
нерства – формування сучасного стилю готов-
ності вчителя й учня, батьківської громадськості 
та соціальних інститутів співпрацювати в інно-
ваційному режимі», Кіян Ольга є активним учас-
ником міжнародних, усеукраїнських, обласних 
науково-практичних конференцій. Організовує 
та бере участь у проведенні науково-практич-
них конференцій, семінарів-практикумів, науко-
во-методичних семінарів з метою впроваджен-
ня досягнень педагогічної науки і практики з 
питань дослідження підготовки вчителів, учи-
телів-експериментаторів, експериментальних 
закладів освіти всеукраїнського рівня. 

Як науковець, О.І. Кіян здійснює підготовку та 
фахову редакцію науково-методичних збірни-
ків, авторефератів, методичних посібників, ре-
комендацій і розробок, іншої науково-методичної 
та навчально-методичної літератури, зміст якої 
належить до компетенції Відділу. Ольга Іванівна 
активно займається рецензуванням та опонуван-
ням дисертаційних досліджень, направляє відгу-
ки на автореферати, готує експертні висновки.

Ольга Іванівна має публікації у наукових ви-
даннях, які індексуються в Web of Science, вона 
є автором 37 друкованих статей у педагогічних 
виданнях, рецензент авторефератів, член редак-
ційної колегії часопису «Позакласний час»; член 
правління Всеукраїнської громадської організації 
««Авторська школа в Україні»; член науково-ме-
тодичної комісії з інноваційної діяльності секто-
ру дошкільної, загальної середньої, професійної 
(професійно-технічної), позашкільної освіти та ви-
ховання Науково-методичної ради МОН України.

За видатні досягнення розбудови сучасної 
освіти та активну участь у громадському житті 
О.І. Кіян відзначена Почесною грамотою Кабі-
нету Міністрів України (2017), Почесними гра-
мотами МОН України, (2004, 2008), дипломами 
освітянських форумів та виставок «Інноватика 
в освіті України», «Сучасні навчальні заклади», 
подяками Інституту. 

Кіян Кіян 
Ольга ІванівнаОльга Іванівна

Науковий співробітник відділу інноваційної діяльності  
та дослідно-експериментальної роботи Державної наукової установи  

«Інститут модернізації змісту освіти», кандидат педагогічних наук
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Культурно-мистецька і освітянська громад-
ськість Рівненщини та й України добре 

знають професора, заступника директора Інсти-
туту мистецтв Рівненського державного гумані-
тарного університету (РДГУ), голову Рівненської 
обласної асоціації композиторів Національної 
всеукраїнської музичної спілки – Миколу Пав-
ловича Корейчука. 

Народився М.П. Корейчук у місті Костополі 
на Рівненщині. Закінчив Рівненське державне 
музичне училище, а згодом – музично-педа-
гогічний факультет Рівненського державного 
педагогічного інституту. Після отримання ди-
плому про вищу освіту талановитого юнака за-
лишають працювати на кафедрі теорії, історії 
музики та гри на музичних інструментах рід-
ного вузу, який став для нього без перебіль-
шення домівкою і творчою лабораторією упро-
довж майже п’яти десятків років. Тут молодий 
педагог реалізовує давню мрію: створює у 1972 
році інструментальний ансамбль «Медіатор», 
згуртувавши в ньому музикантів з числа сту-
дентів і викладачів, пише музику та здійснює 
інструментування для цього колективу. Мине 
небагато часу і «Медіатор» стане відомим дале-
ко за межами України. Очолюваний М.П. Корей-
чуком колектив запам’ятався багатьом тисячам 
меломанів на фестивалях «Молодіжна пісня» 
(Миколаїв), «Буковинський жайвір» (Чернів-
ці), «Лесина пісня» (Луцьк), «Студентська твор-
чість» (Мінськ) пропагуючи українську народ-
ну музику, класичні твори та твори сучасних 
українських композиторів і самого Маестро. До 
слова, творчий здобуток Миколи Павловича 
це музика до вистав «Чарівний глечик», «Мор-
ський вовк», прем’єра яких відбулися на сцені 
Рівненського обласного театру ляльок і отри-
мала схвальні відгуки глядачів. Він автор таких 
творів, як «Прелюд-фантазія», вокаліз «Пам’я-
тай», «Роздум», «Дума про Рівне», «Ювілей- 
ний марш», «Студентська», «Розквітай, земле 
моя» та інних. Усього ж у творчому доробку ком-
позитора Корейчука понад 200 оригінальних 

творів, багато з них побачили світ у збірниках 
«Кличе Україна», «Пісні рідного краю», «Музич-
ні вечори», а славнозвісна «Поліська лірична» 
була записана на плівку відомою всесоюзною 
фірмою «Мелодія». Його твори залюбки вико-
нують народна артистка України Наталія-Марія 
Фарина, заслужені артисти України О. Івчен-
ко, П. Дука, Галина та Микола Швидків та ін. 

Знаний Микола Павлович Корейчук і як ав-
торитетний науковець. З-під його пера вийшло 
понад 120 науково-методичних праць, з них 42 
опубліковані у наукових збірниках України та за 
кордоном. На значну увагу заслуговують нав- 
чально-методичні посібники та навчально- 
репертуарні збірники «Грає інструментальний 
ансамбль», «Вокально-хорові та інструменталь-
ні твори», «Організація і діяльність інструмен-
тального ансамблю», «Кличе Україна», «Заспі-
вай мені», «Край над Горинню», «Співають діти», 
«Слово на крилах мелодій», «Співай моє місто», 
«Вокальні та інструментальні композиції»… 

Помітний слід М.П. Корейчук залишив як ор-
ганізатор освітньо-виховного процесу, пройшов-
ши нелегкий шлях від рядового викладача до 
заступника директора Інституту мистецтв РДГУ. 
Незважаючи на насичений графік роботи, Ми-
кола Павлович чимало енергії витрачає на гро-
мадські справи, будучи ініціатором і організа-
тором багатьох культурно-мистецьких заходів; 
понад двадцять років був незмінним головою 
журі міжнародного студентського музичного 
фестивалю «Я і гітара», який став стартовим 
майданчиком для багатьох бардів з України, 
Польщі, Росії, Білорусі, Молдови, країн Прибал-
тики та ряду інших. 

Як і на початку своєї педагогічної кар’єри, 
так і нині М.П. Корейчук незмінно керується 
неписаним правилом: всі ми маємо дбати про 
розвиток нашої країни, постійно пам’ятаючи, 
що ті, котрі вчилися вчора, мають допомагати 
тим, хто вчиться сьогодні, аби навчити тих, хто 
вчитиметься завтра. Тоді музика і мистецтво, 
наука і освіта обов’язково матимуть майбутнє. 

Корейчук Корейчук 
Микола ПавловичМикола Павлович

Заступник директора Інституту мистецтв Рівненського державного  
гуманітарного університету, професор, дійсний член Української академії 

акмеологічних наук, заслужений працівник культури України, лауреат мистецької 
премії ім. Германа Жуковського, відмінник освіти України

Микола Павлович після сольного концерту свого 
вихованця – дипломанта IV Міжнародного конкурсу 

баяністів-акордеоністів «Intersvitjaz accomusic»

Інструментальний ансамбль «Медіатор» на сцені 
Національного палацу культури і мистецтв «Україна», 

керівник Микола Корейчук
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Кошова Світлана Петрівна – висококваліфі-
кований науково-педагогічний фахівець 

та викладач вищої школи, який на високому 
науково-методичному рівні викладає навчальні 
дисципліни та активно впроваджує новітні пе-
дагогічні та інформаційні технології. Її наукові 
інтереси пов’язані з дослідженням державно-
го управління в космічній, аерокосмічній сфері; 
розвитку фахівців охорони здоров’я та фахівців 
державного управління; взаємодії центральни-
ми органами виконавчої влади з громадськи-
ми організаціями; виникнення та подолання 
конфліктних ситуацій; специфіки формування 
професійної компетентності лікарів в післяди-
пломній освіті при безперервному професій-
ному розвитку в процесі фахової підготовки. 

Наукове становлення С.П. Кошової відбува-
лося в Ніжинському державному педагогічному 
університеті імені Миколи Гоголя, спочатку на 
факультеті практичної психології, соціальної ро-
боти, де вона здобула кваліфікацію практичного 
психолога і соціального педагога. Паралельно з 
денним навчанням Світлана Кошова вступила 
до цього ж університету на факультет іноземних 
мов, вечірня форма навчання, за спеціальністю 
педагогіка і методика середньої освіти; мова і 
література (англійська), і здобула кваліфікацію 
вчитель мови (англійської) та зарубіжної літе-
ратури. Також заочно отримала ще одну вищу 
освіту в Інституті державного управління та нау- 
кових досліджень з цивільного захисту (магістр 
публічного управління та адміністрування).

Після закінчення факультету психології і соціа- 
льної роботи працювала асистентом викладача 
кафедри загальної та практичної психології Ні-
жинського державного педагогічного універси-
тету імені Миколи Гоголя впродовж чотирьох ро-
ків. Згодом змінила місце роботи, перейшовши 
працювати викладачем в Національний медич-
ний університет імені О.О. Богомольця, на кафе-
дру загальної і медичної психології та педагогіки. 
З 2016 року по теперішній час працює в Націо-
нальному університеті охорони здоров’я України 
імені П.Л. Шупика, спочатку на посаді старшого 
викладача кафедри, на сьогодні доцент кафед-
ри, відповідальна за навчально-методичну робо-
ту кафедри управління охороною здоров’я та пу-
блічного адміністрування. 

У 2015 році Світлана Петрівна вступила в ас-
пірантуру, яку успішно закінчила, захистивши 
дисертацію та здобула науковий ступінь кан-
дидата наук з державного управління (2020).

Кошова Світлана Петрівна здійснює керівницт- 
во підготовкою магістерських робіт, є науко-
вим керівником здобувачів другої вищої освіти, 
які готують статті, тези та доповіді для міжна-
родних та всеукраїнських науково-практичних 
конференцій.

На сьогодні серед наукових інтересів СВітла-
ни Кошової в пріоритеті є державне регулюван-
ня та управління у сфері космічної діяльності, 
зокрема акцент робиться на науковий підхід 
до розробки концептуальних основ державної 
політики у галузі дослідження і використання 
космічного простору в мирних цілях та в інтер-
есах безпеки держави; формування Загально-
державної (Національної) космічної програми 
України; опису і розробки заходів, спрямова-
них на вдосконалення зовнішньоекономічних 
відносин України з іншими державами в галузі 
космічної діяльності.

Наукова діяльність Світлани Кошової пов’яза-
на з дослідженням проблем розвитку і самореа- 
лізації особистості та формування світогляд-
них орієнтацій сучасного лікаря і державного 
службовця. У її науковому доробку понад 100 
праць наукового та науково-методичного ха-
рактеру, опублікованих у провідних вітчизня-
них та зарубіжних виданнях, зокрема тих, що 
включені до наукометричних баз Scopus, Web 
of Science, Index Copernicus. Вона є автором і 
співавтором статей, монографій, навчальних і 
навчально-методичних посібників для викла-
дачів та студентів, таких як «Розвиток фахівців 
охорони здоров’я та лікарів: теорія і практика», 
«Кримінальна відповідальність працівників зак- 
ладу охорони здоров’я: сучасні тенденції», є ав-
тором понад 20 методичних вказівок щодо ви-
кладання дисциплін.

Світлана Петрівна є постійним учасником між-
народних та всеукраїнських науково-практичних 
конференцій, семінарів форумів, де презентує 
свої доповіді з проблем публічного управлін-
ня, адміністрування та розвиту фахівців сфери 
охорони здоров’я. Отримала сертифікат, який 
підтверджує достатньо високий рівень воло-
діння іноземною мовою. В минулому, 2020 році 
проходила стажування в іноземному закладі 
вищої освіти VUZF, «Modern teaching methods 
and innovative technologies in higher education: 
European experience and global trend» (Софія, Бол-
гарія); на сьогодні також є членом групи міжна-
родного стажування, яке розпочалося 21 липня 
2021 року «Scientific perspectives and innovations 
in education: experience of the Czech Republic» на 
базі Міжнародного економічного інституту в Чехії.

Науково-педагогічну діяльність Світлані 
Кошовій вдається поєднувати з членством в 
громадських організаціях, зокрема в усеукраїн- 
ській асамблеї докторів наук з державного 
управління. В квітні 2021 року нагороджена 
дипломом «Найкраща Українка в професії» в 
межах ІІІ Національної премії у номінації «Нау-
ка топ-100» за високі досягнення у професійній 
діяльності, бездоганну сумлінну працю, активну 
громадську позицію.

Кошова Кошова 
Світлана ПетрівнаСвітлана Петрівна

Доцент кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування 
Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика,  

кандидат наук з державного управління, доцент
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Кремень Кремень 
Василь ГригоровичВасиль Григорович

Василь Кремень – видатний український уче-
ний у галузі соціальної філософії, філософії 

освіти, педагогіки й політології. Автор багатьох 
фундаментальних досліджень, відомий організа-
тор освіти і науки, державний і громадський діяч.

Наукова діяльність В.Г. Кременя охоплює ши-
рокий діапазон проблем, центральними з яких 
є теоретико-методологічне обґрунтування роз-
витку освіти й науки України, визначення засад-
ничих принципів і напрямів розвитку філософії 
освіти, розроблення концептуальних питань су-
часної соціальної філософії, зокрема концепції 
людиноцентризму в освіті. Окрему увагу в до-
слідженнях академік В.Г. Кремень надає глоба-
лізаційним процесам у світі, їхньому впливові на 
розвиток людства, людини, системи освіти та 
врахуванню їх під час визначення стратегічних 
напрямів розвитку України, цілісному соціально- 
політичному аналізу основних етапів української 
історії, розвитку незалежної України. Академік 
В.Г. Кремень – автор близько 1000 наукових і на-
уково-публіцистичних праць. Основні моногра-
фії: «Коллективность и индивидуальность: судь-
ба одной из ключевых социалистических идей» 
(1990), «Україна: альтернативи поступу (крити-
ка історичного досвіду)» (1996), «Україна: шлях 
до себе. Проблеми суспільної трансформації» 
(1999), «Освіта і наука України: шляхи модерніза-
ції (факти, роздуми, перспективи) (2003), «Укра-
їна: проблеми самоорганізації» (2003), «Освіта і 
наука в Україні: інноваційні аспекти. Стратегія. 
Реалізація. Результати» (2005), «Філософія на-
ціональної ідеї: Людина. Освіта. Соціум» (2007), 
«Filozofia edukacji» (2008), «Феномен інновацій: 
освіта, суспільство, культура» (2008), «Філософія 
людиноцентризму в стратегіях освітнього просто-
ру» (2009), «Еліта: витоки, сутність, перспектива» 
(2011), «Filozofia antropocentryzmu w edukacyjnej 
przestrzeni» (2011), «Синергетика в освіті: аспект 
людиноцентризму» (2012), «Україна у добу глоба-
лізації (начерки метадисциплінарного досліджен-
ня)» (2013), «Людина у викликах цивілізації: від 
минулого — до майбутнього» (2020). Підручники 
для вищої школи: «Політологія: наука про полі-
тику» (2002), «Філософія: Мислителі. Ідеї. Кон-
цепції» (2005), «Філософія: Логос. Софія. Розум» 
(2006), «Філософія управління» (2007), «Політо-
логія: наука про політику» (2009), «Філософія: 
Історія, суспільство, освіта» (2011), «Философия 
общения» (2011), «Ескізи про мудрість. Від міфу 
до істини» (2019) й ін.; підручники для загально-
освітньої школи: «Філософія» (2012).

Упродовж 2000-2005 років В.Г. Кремень очо-
лює Міністерство освіти і науки України. Зміни в 
освітній галузі, ним ініційовані, були концептуаль-
но цілісними й логічно продовжили наукові на-
працювання. Саме з його ініціативи й за безпо-
середнього керування в країні відбувся активний 

процес переходу від авторитарної педагогіки до 
педагогіки толерантності, освітня система Укра-
їни наблизилася до освітніх систем розвинутих 
європейських країн, втілюється в життя іннова-
ційна державна політика в галузях освіти та на-
уки. Загальноосвітня школа перейшла до нового 
змісту й дванадцятирічного навчання. Запрова-
джено вивчення іноземної мови з другого класу. 
Українську мову як державну вивчають усі учні 
загальноосвітніх шкіл. Кількість учнів, що навча-
ється українською, зросла із 62 до майже 75%. До 
того ж без будь-якого тиску й спротиву. Навчаль-
ні досягнення оцінюють позитивною дванадцяти-
бальною шкалою. Обґрунтовано перехід старшої 
школи до профільності. Переважно здійснено 
комп’ютеризацію загальноосвітніх закладів. Роз-
почато виконання програми «Шкільний автобус». 
Ухвалено програму з виготовлення й постачання 
до навчальних закладів обладнання нового по-
коління для вивчення природничо-математичних 
та технологічних дисциплін. Розпочато експери-
мент з упровадження зовнішнього незалежного 
оцінювання школярів. Системні зміни відбулися 
й у вищій освіті України. Вищу школу підготов-
лено до входження в Болонський процес, при-
єднання до якого формально відбулося у 2005 
році. Упродовж кількох років було підготовлене 
отримання позики Світового банку для розвитку 
освіти України, що розпочалося з 2006 року. Сут-
тєво збільшилася кількість студентів закладів ви-
щої освіти. Зросло фінансування науки й освіти. 
Утвердилися нові форми її організації, зокрема 
технопарки. Повністю ліквідовано заборгованість 
із заробітної плати вчителям і науковцям. Значно 
поліпшено умови роботи викладачів. Стипендія 
тільки у 2004 році зросла більше ніж удвічі. Упер-
ше в сучасній історії середня заробітна плата в 
освіті перевищила відповідний показник у сфе-
рах охорони здоров’я, культури та інших. Саме 
за керівництва галуззю міністра Василя Кременя 
відбувся злам у свідомості суспільства щодо до-
леносної функції освіти й науки в державі.

Президент Товариства «Знання» України» (з 
1998 року); президент Спортивної студентської 
спілки України (1998-2018); народний депутат 
України ІІІ скликання, голова підкомітету з фахо-
вої освіти Комітету Верховної Ради України з на-
уки і освіти (1998-2000); заступник голови, член 
Комітету з Державних премій України в галузі 
науки і техніки, голова секції (з 2002 року – до-
тепер); заступник голови, член Комітету з Дер-
жавної премії в галузі освіти (з 2011 року); голо-
ва опікунської ради ГО «Федерація волейболу 
України» (з 2018 року); голова й член наглядових 
рад, а також почесний доктор низки універси-
тетів України.

Нагороджений багатьма відзнаками громад-
ських, релігійних та інших організацій і установ.

Президент Національної академії педагогічних наук України, міністр освіти і науки України (2000-2005), 
народний депутат України ІІІ скликання, академік НАН і НАПН України, доктор філософських наук, 

професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки 
 і техніки і Державної премії України в галузі освіти. Нагороджений орденом «За заслуги» І, ІІ, ІІІ ступенів, 

 орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ, IV, V ступенів
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Оксана Миколаївна народилася в 1972 році 
у місті Краснограді Харківської області. 

У 1989 році закінчила Журавльовську середню 
школу Бєлгородської області (Росія) зі срібною 
медаллю та вступила до Харківського автомо-
більно-дорожнього інституту. У 1994 році за-
кінчила факультет управління та бізнесу Хар-
ківського технічного автомобільно-дорожнього 
університету за спеціальністю «Економіка та 
управління на транспорті» і отримала кваліфі-
кацію інженера-економіста.

Після одержання освіти працює в Харківсько-
му національному автомобільно-дорожньому 
університеті на кафедрі менеджменту з 1994 
до 1995 року – старшим лаборантом; з 1995 до 
1999 – асистентом; з 1999 до 2006 – доцентом; 
з 2006 до 2012 року – професором; з 2012 до 
цього часу – завідувачем кафедри.

За період роботи на кафедрі менеджменту 
Оксана Миколаївна закінчила аспірантуру за заоч-
ною формою навчання і захистила дисертацію на 
тему «Управління результатами діяльності праців-
ників автотранспортних підприємств» на здобуття 
наукового ступеня кандидата економічних наук із 
спеціальності «Підприємництво, менеджмент та 
маркетинг». У 2001 році їй присвоєно вчене зван-
ня доцента по кафедрі менеджменту. У 2007 році 
захистила дисертацію на тему «Менеджмент якос- 
ті на підприємствах автомобільного транспорту» 
і здобула науковий ступінь доктора економічних 
наук. У 2010 році їй присвоєно вчене звання про-
фесора кафедри менеджменту

Основними науковими напрямами науко-
вих досліджень професора О.М. Криворучко 
є: управління результатами діяльності праців-
ників автотранспортних підприємств; управлін-
ня якістю на автотранспортних підприємствах; 
дослідження систем управління підприємства-
ми, реінжиніринг бізнес-процесів.

Результати наукових досліджень викладе-
ні у понад 270 науково-методичних роботах, з 
яких 11 монографій, 12 навчальних посібників, 
в тому числі 6 з грифом Міністерства освіти і 
науки України («Економіка праці на автомобіль-
ному транспорті», «Маркетинг», «Менеджмент: 
тести для перевірки якості підготовки бакалав-
рів», «Менеджмент: тести для перевірки якос- 
ті підготовки спеціалістів і магістрів», «Управ-
ління якістю на підприємствах автомобільного 
транспорту»), з яких два одноосібних («Типові 
задачі з економіки праці на автомобільному 
транспорті» та «Управління якістю на підпри-
ємствах автомобільного транспорту», «Аналіз 
господарської діяльності автотранспортних під-
приємств», «Потенціал і розвиток автотран-
спортного підприємства»), 10 брошурах, 130 
наукових статтях.

Професор О.М. Криворучко підготувала  

одного доктора економічних наук та шістьох кан-
дидатів економічних наук. З 2014 року виконує 
обов’язки головного редактора збірника нау- 
кових праць «Економіка транспортного комп-
лексу», який є фаховим з економічних наук та 
з 2013 року включений до науково-метричних 
баз даних: eLIBRARY, Index Copernicus (Поль-
ща), Scolar Google, Directory of Research Journal 
Indexing (Індія), КіберЛенінка (Росія). Криворуч-
ко О.М. є членом двох спеціалізованих вчених 
рад по захисту дисертацій при Харківському 
національному економічному університеті іме-
ні Семена Кузнеця та Українського державного 
університету залізничного транспорту. 

Оксана Миколаївна вміє працювати із сту-
дентами, кваліфіковано проводить заняття, її 
лекції в більшості відрізняються проблемним 
характером, використанням власних розробок 
окремих питань. Добре керує науково-дослідною 
роботою, дипломним проєктуванням студентів, 
магістрантів. Науково-дослідницькі і дипломні 
роботи студентів, підготовлені під її керівницт- 
вом, виборюють призові місця на Всеукраїн-
ських і міжнародних конкурсах.

Як член Науково-методичної комісії з ме-
неджменту Міністерства освіти і науки Украї-
ни, провела 13 експертиз закладів вищої осві-
ти з акредитації та ліцензування спеціальності 
«Менеджмент організацій».

З 2008 року – член-кореспондент, а з 2011 – 
дійсний член Транспортної академії України.

У 2000-2002 роках О.М. Криворучко була на-
городжена стипендією Кабінету Міністрів Украї- 
ни для молодих вчених; у 2003 році стала пе-
реможцем конкурсу «Молода людина року» у 
номінації «Наукова діяльність» Київського ра-
йону міста Харкова. В 2005 році стала пере-
можцем першого обласного конкурсу «Най-
кращий молодий науковець Харківщини» за 
напрямом суспільно-економічні науки. Наго-
роджена нагрудним знаком «Почесний пра-
цівник транспорту України» (2005); почесним 
знаком Харківського національного автомо-
більно-дорожнього університету ІІІ і ІІ ступеню 
«За видатні заслуги перед колективом Універ-
ситету»; цінним подарунком Верховної Ради 
України (2012); нагрудним знаком «Почесний 
професор ХНАДУ» (2013). У 2019 році нагород- 
жена почесною грамотою виконкому Харків-
ської міської ради за багаторічну сумлінну й 
плідну працю, високий професіоналізм, ва-
гомий внесок у розвиток освіти і науки міста 
Харкова та з нагоди професійного свята – Дня 
науки; 2020 року – почесною грамотою Мініс-
терства освіти і науки України за багаторічну 
сумлінну працю, вагомий особистий внесок у 
підготовку висококваліфікованих спеціаліс-
тів та плідну науково-педагогічну діяльність.

Криворучко Криворучко 
Оксана МиколаївнаОксана Миколаївна

Завідувач кафедри менеджменту  
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету,  

доктор економічних наук, професор, академік Транспортної академії України
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Проникливий погляд, бездоганний зов-
нішній вигляд, вишукані манери, вмін-

ня відчувати співрозмовника – ось такий він –  
керівник сьогодення, голова Правління Приват-
ного акціонерного товариства «Пологівський 
олійноекстракційний завод» – Денис Валері-
йович Крилов. Він – керівник нової формації, 
беззаперечний лідер, здатний приймати ви-
правдано ризиковані рішення, які ґрунтуються 
на глибоких знаннях сучасних тенденцій роз-
витку підприємства. Він може ефективно ор-
ганізувати спільну працю великого колективу, 
переконати людей повірити в успіх, в реаль-
ність визначених цілей і повести їх за собою. 
«Показник якості управління – звичайні люди, 
що роблять незвичайні речі» (П. Друкер). Чіт-
кою організацією роботи всіх структурних під-
розділів та особистим прикладом забезпечує 
дотримання всіх вимог до ведення процесів 
діяльності.

Відчуття нового та вміння йти на розумний 
ризик, творчо розв’язувати проблеми, сміли-
вість у прийнятті рішень, гнучкість, розуміння 
ситуації, гостре сприйняття нових потреб, від-
чуття часу, подій – все це про нього, про Дени-
са Валерійовича. Про таких говорять: «Бог по-
цілував його в тім’ячко». І мабуть, це насправді 
так, бо народився він у 1976 році у свято Різд-
ва Христова.

«Ключ до успіху бізнесу – в  інноваціях, які, 
у свою чергу, народжуються креативністю», – 
так сказав Джеймс Гуднайт, і цей вислів цілком 
підходить Денису Валерійовичу, адже завдяки 
його креативності та властивості створювати 
оригінальні проєкти, і приймати нестандарт-
ні рішення, він зміг стати діловим та страте-
гічним партнером, представником підприєм-
ства по роботі з банками та контролюючими 
органами, а також управляючим ключовими 
бізнес- процесами підприємства. Відмінно знає 
передовий вітчизняний і зарубіжний досвід за 
профілем діяльності підприємства, грамотно 
застосовує ці знання в повсякденній роботі. 
Він вдало проводить реорганізацію служб фі-
нансової та голови Правління. Завдання вдо-
сконалення управління полягає в оптимізації  
всієї системи, а не окремих її компонентів. Успіх 
керівника багато в чому залежить від того, чи 
зможе він ідентифікувати свою діяльність із ці-
лями підприємства, адже Керівник завжди має 
дивитися у майбутнє через призму теперішньо-
го, тобто зіставляти теперішній стан з перспек-
тивою в майбутньому.

Найважливішою вимогою до себе є здат-
ність Д.В. Крилова постійно працювати над со-
бою, адже формування окремих особистісних 
рис можливе лише у процесі навчання і само- 
вдосконалення. Тільки у такому разі можлива 

успішна адаптація до змін у суспільстві. І Де-
нис Валерійович успішно поєднує виробничо- 
господарську діяльність з науковою. Він має 
наукові ступені доктора економічних наук та 
доктора юридичних наук, академік Академії 
наук вищої освіти України, професор кафед-
ри фінансів, банківської справи та страхуван-
ня (за сумісництвом) та член спеціалізованої 
вченої ради Д 17.051.08 Запорізького національ-
ного університету, а також професор кафедри 
державного управління та місцевого самовря-
дування (за сумісництвом) Дніпропетровського 
регіонального інституту державного управлін-
ня Національної академії державного управ-
ління при Президентові України.

У період з 2011 по 2020 рік Д.В. Криловим було 
опубліковано 60 наукових праць за спеціаль-
ністю економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності), а саме, мо-
нографії, праці апробаційного характеру, статті 
у наукових фахових виданнях України, видан-
нях, які внесені до міжнародних наукометричних 
баз даних, та в наукових періодичних виданнях 
іноземних держав. 40 наукових публікацій в фа-
хових юридичних виданнях України та в науко-
вих періодичних виданнях інших держав.

Саморозвиток та удосконалення набутих 
знань потребує неабияких зусиль та незва-
жаючи на напружений щоденний графік, Де-
нис Валерійович знаходить достатньо часу на 
наукову діяльність, а ще й мотивує колег та 
підлеглих активно рухатись у цьому напрямі. 
Саме завдяки своєму яскравому прикладу він 
має велике коло однодумців, які вже зробили 
успішні кроки в сфері науки і не зупиняють-
ся на цьому.

За вагомий внесок у підвищення ефектив-
ності суспільного виробництва, розвиток еко-
номічної науки та впровадження її досягнень 
у 2018 році Крилову Денису Валерійовичу було 
присвоєно Почесне звання «Заслужений еконо-
міст України», нагороджено медаллю ім. Ярос-
лава Мудрого та Почесною Грамотою Верховної 
Ради України.

У сучасних умовах Україна потребує висо-
копрофесійних керівників- лідерів – таких, як 
Голова Правління ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» Кри-
лов Денис Валерійович, здатних розуміти за-
гальну перспективу підприємства, вміти обира-
ти найкращий варіант управлінського рішення, 
правильно розподіляти роботу та завдання, ви-
бирати оптимальну техніку та засоби, перед-
бачати розвиток ситуації. Денис Валерійович 
цілком належить обраній справі, тож, бажає-
мо йому і надалі тримати руку на пульсі інно-
вацій, бо як сказав Стів Джобс: «Єдиний спо-
сіб досягнути успіху в бізнесі – любити те, чим 
ви займаєтесь».

Голова Правління ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод», 
доктор економічних наук, доктор юридичних наук, професор, академік Національної 

академії наук вищої освіти України, Академії економічних наук України,  
заслужений економіст України 

Крилов Крилов 
Денис ВалерійовичДенис Валерійович
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Кузнецова Кузнецова 
Ольга АлексіївнаОльга Алексіївна

Професор кафедри музично-інструментальної підготовки Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч мистецтв 

України, відмінник освіти України, президент Асоціації піаністів-педагогів України, секретар 
Національної всеукраїнської музичної спілки, віце-президент Асоціації педагогів фортепіано Європи, 

полковник Українського козацтва, полковник Європейської поліцейської асоціації 

Ольга Алексіївна у 1982 році закінчила Хар-
ківський інститут імені І.П. Котляревсько-

го за спеціальністю «фортепіано». Кандидат пе-
дагогічних наук з 1989 року за спеціальністю 
13.00.01 – теорія та історія педагогіки, дисерта-
цію захистила в Науково-дослідному інституті ху-
дожнього виховання Академії педагогічних наук 
СРСР, з 2008 року – доктор філософії (Ph.D.), у 
2020 році захистила докторську дисертацію за 
спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика му-
зичного навчання. У Харківському національ-
ному педагогічному університеті (ХНПУ) імені 
Г.С. Сковороди працює майже 40 років. У 1983-
1996 роках стояла у витоків кафедри музики та 
образотворчого мистецтва; музики; потім му-
зично-інструментальної підготовки. З 2003 і по 
2016 роки знову завідувала цією кафедрою, а з 
1991 по 1996 – засновник та перший декан му-
зично-педагогічного факультету (нині факуль-
тет мистецтв).

Професор О.А. Кузнецова підготувала 3-х кан-
дидатів педагогічних наук. Ольга Алексіївна – ав-
тор понад 150 наукових та науково-методичних 
праць, з них 12 посібників, монографія, колективні 
монографії, інформаційно-методичні вісники та 
методичні рекомендацій, хрестоматії музичного 
матеріалу. Взяла участь у розробці й впровадженні 
у навчальний процес програми «Світова художня 
культура» для студентів педагогічних вишів (1991; 
у співавторстві, з грифом МОН України). Провела 
та підготувала 20 міжнародних конференцій «Ху-
дожньо-педагогічні (Мистецькі) читання» спільно 
з «ЕРТА-UA». Її наукові дослідження відображені в 
публікаціях та виступах на конференціях в Украї- 
ні та за кордоном (Словаччина, Сербія, Велика 
Британія, Росія, Білорусь, Молдова, Німеччина), 
під її загальною редакцією видано збірки науково- 
методичних праць. Ольга Алексіївна – засновник 
та головний редактор міжнародного науково- 
популярного арт-журналу «fortissimo» (з 2003 
року), багато років член редакційної колегії «Украї- 
нська музична газета».

Ольга Алексіївна Кузнецова – засновник, ор-
ганізатор творчих проєктів: міжнародних музич-
них конкурсів «FORTISSIMO» (з 2002 року), між-
народних музичних фестивалів «Слов’янська 
музика», всеукраїнських фестивалів ансамбле-
вої музики» «Rondo» (з 2014 року), фестивалів 
мистецтв для студентів мистецьких фахів «Май-
стер-маестро» (2000-2002), ініціатор створення 
та учасник концертів філармонії школярів та мо-
лоді ХНПУ імені Г.С. Сковороди та УВК №116. (з 
1984 року), Українському фонді культури й Музеї 
образотворчого мистецтва (Київ), циклу творчих 
вечорів у будинку вчених «Вечори біля каміну», 
що транслювалися по Українському телебаченні, 
циклу лекцій-концертів у Харківському худож-
ньому музеї (з 1984 року). Також створювала  
музичне оформлення до художніх виставок у  

Національному художньому музеї Україи та Укра-
їнському фонді культури. 

Майже 35 років О.А. Кузнецова – засновник та 
художній керівник «народного колективу» оркестру 
народних інструментів ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
«Слобожанські візерунки». Народний ансамбль 
«Сузір’я», викладацький вокально-інструменталь-
ний фолк-ансамбль «Акцент», поп-фолк ансамбль 
«Ладо», студентський ВІА «Grеen», студентський 
естрадний ансамбль «Регтайм» (звання «народ-
ного колективу»), комбо-фолк ансамбль «Lado-
best» (2014) – музичні колективи, які з 1985 року 
заснувала і з якими виступала на сценах Украї-
ни О.А. Кузнецова. У 1989 році створила камерно- 
інструментальний ансамбль «Маестро», який зго-
дом трансформувався у естрадно-симфонічній ан-
самбль, а 2003-2014 роках мав звання «народного 
колективу» та неодноразово одержував звання 
Лауреата міжнародних конкурсів та фестивалів. 

Ольга Кузнецова учасник та автор проєктів 
численних концертів у різних концертних залах 
України та зарубіжжя, виступає як соліст, кон-
цертмейстер та у складі оркестру (фортепіано, 
гусла, фісгармонія). 

З 1992 року професор О.А. Кузнецова запро-
шується головою/членом журі та організаційних 
комітетів міжнародних, всеукраїнських музич-
них конкурсів та фестивалів. Підготувала по-
над 50 лауреатів всеукраїнських, міжнародних 
конкурсів. 

Професор О.А. Кузнецова нагороджена знаком 
«Відмінник освіти України» Міністерства освіти 
і науки України (1993), відзнакою Міністерства 
культури і мистецтва України «За досягнення в 
розвитку культури і мистецтв» (2010), орденами 
святої великомучениці Варвари (2008) та святих 
Кирила і Мефодія (2017). Має нагороди, грамо-
ти та подяки від ХНПУ: Почесний знак, Почес-
на грамота та Бронзова медаль «За особистий 
внесок у підготовку вчительських кадрів, бага-
торічну сумлінну працю, високий професіона-
лізм» (2012), Почесне звання «Людина року» у 
номінації «Взірець професійної майстерності» 
(2011), пам’ятне посвідчення у номінації «Гро-
мадський діяч» (2010). Ольга Алексіївна лауреат 
Премії Національної всеукраїнської музичної спіл-
ки 2015 року «За видатні досягнення у розвитку 
української музичної культури та плідну мистець-
ку діяльність», нагороджена «Золотою медал-
лю» Національної всеукраїнської музичної спілки 
(2015). У 2020 році за значний особистий вне-
сок у розвиток національної освіти, підготовку 
кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну пе-
дагогічну діяльність та високий професіоналізм 
Кузнецовій Ользі Алексіївні присвоєно почесне 
звання «Заслужений діяч мистецтва України». 

Нездоланна творчість та невпинна науково- 
освітня праця О.А.Кузнецової сприяє розвитку 
культури і освіти нашої держави.
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Сенс життя людини – у праці, доброті та 
любові до людей – життєве кредо Васи-

ля Васильовича Кузьменка.
Народився Василь Васильович 8 березня 

1950 року в селі Чулаківка Голопристанського 
району Херсонської області. Після закінчення 
Чулаківської середньої школи в 1967 році всту-
пив на фізико-математичний факультет Хер-
сонського державного педагогічного інститу-
ту ім. Н.К. Крупської, де отримав спеціальність 
учителя фізики. Педагогічний шлях Василя Ва-
сильовича розпочався в Новозбур’ївській за-
гальноосвітній школі №2 Голопристанського 
району (1971). Після служби в лавах Радянської 
армії (1971-1972 ) працював викладачем у про-
фесійно-технічному училищі консервної про-
мисловості (1972-1975).

З 1975 по 2010 рік В.В. Кузьменко працював 
у Херсонському державному педагогічному ін-
ституті ім. Н.К. Крупської (сьогодні – Херсон-
ський державний університет). За тридцять 
п’ять років роботи у закладі вищої освіти (ЗВО) 
обіймав різні посади: викладач кафедри за-
гальнотехнічних дисциплін, старший викладач 
та доцент кафедри педагогіки, голова проф-
спілкового комітету співробітників ЗВО, завід-
увач кафедри педагогіки і психології. 

У 1999 році навчався в Державній академії ке-
рівних кадрів освіти за категорією «завідувачі 
кафедр педагогіки вищих навчальних закладів 
ІІІ-ІV рівнів акредитації». Тут пройшов соціаль-
но-гуманітарну, функціональну та фахову підго-
товку щодо організації діяльності вищої школи 
в контексті європейських і світових традицій, 
набули подальшого розвитку його організатор-
ські здібності, розширився світогляд.

З вересня 2002 року Василь Васильович пра-
цює завідувачем кафедри менеджменту освіти 
Південноукраїнського регіонального інститу-
ту післядипломної освіти педагогічних кадрів 
(нині – КВНЗ «Херсонська академія неперерв-
ної освіти»), з 2009 року – завідувачем кафедри 
педагогіки і психології, з 2015 року – завідува-
чем кафедри педагогіки, менеджменту освіти 
й інноваційної діяльності, а з 2018 року – за-
відувачем кафедри педагогіки й менеджмен-
ту освіти. Читає магістрантам, аспірантам та 
слухачам курсів підвищення кваліфікації цик- 
ли лекцій щодо особливостей управлінської ді-
яльності керівника закладу освіти, загальних 
основ педагогіки, методики виховної і навчаль-
ної роботи, формування в учнів наукової кар-
тини світу тощо. 

У 1981 році В.В. Кузьменко захистив кан-
дидатську дисертацію, а 2009 – дисертацію 
на здобуття наукового ступеня доктора пе-
дагогічних наук. Ученим опубліковано понад 
450 наукових робіт, серед них 7 монографій, 

17 навчальних посібників (14 з грифом Мініс-
терства освіти і науки України), програми для 
підготовки майбутніх учителів трудового нав-
чання, програми для перепідготовки вчителів, 
методичні рекомендації, наукові і методичні 
статті тощо. 

Професор В.В.  Кузьменко докладає бага-
то зусиль для поширення серед освітян і вче-
них нових педагогічних ідей, досвіду, наукових 
розробок. Він є головним редактором збірника 
наукових праць «Педагогічний альманах» (ка-
тегорія Б), відповідальним секретарем науко-
во-методичного журналу «Таврійський вісник 
освіти», членом редакційної колегії журналу 
«Трудова підготовка в сучасній школі», науко-
вого журналу «Доклады Казахской академии 
образования» та бюлетеня «Педагогічний прос- 
пект». Є академіком двох міжнародних акаде-
мій та членом Національної спілки журналістів 
України. Керує науковою роботою докторантів, 
аспірантів та здобувачів. Бере активну участь 
у роботі спеціалізованих вчених рад із захисту 
кандидатських і докторських дисертацій. Ке-
рівник науково-дослідної теми «Історико-педа-
гогічні аспекти розвитку неперервної освіти в 
Україні та зарубіжжі» (державний реєстрацій-
ний номер 0115U002891). Під його керівництвом 
захищено 6 докторських та 18 кандидатських 
дисертацій.

У КВНЗ «Херсонська академія неперерв-
ної освіти» працює наукова школа Кузьменка 
Василя Васильовича, яка була організована  
в 1999 році як неформальне об’єднання вчених 
у галузі педагогіки з метою залучення молоді до 
розвитку педагогічної науки. Наукові напрями 
дослідження: загальна педагогіка та історія пе-
дагогіки, теорія навчання, теорія і методика тру-
дового навчання, теорія і методика виховання, 
теорія і методика професійної освіти. Загальна 
кількість учнів – понад 50. За період існування 
наукової школи Кузьменка Василя Васильови-
ча її вихованцями захищено 48 кандидатських 
дисертацій та 9 докторських. Члени наукової 
школи беруть активну участь в міжнародних 
наукових та практичних заходах, міжнародній 
співпраці з навчальними закладами та науко-
вими установами, мають публікації в зарубіж-
них та вітчизняних виданнях.

Професор В.В.  Кузьменко нагороджений 
Грамотою Верховної Ради України, Почесни-
ми грамотами Національної академії педаго-
гічних наук України, Міністерства освіти і нау-
ки України, Державного комітету телебачення 
і радіомовлення України, нагрудними знаками 
«Відмінник освіти України», «Петро Могила», 
«За наукові та освітні досягнення», медалями 
«Ушинський К.Д.», «Григорій Сковорода», По-
чесним знаком «М. Драгоманов».

Кузьменко Кузьменко 
Василь ВасильовичВасиль Васильович

Завідувач кафедри педагогіки й менеджменту освіти  
Херсонської академії неперервної освіти, доктор педагогічних наук,  

професор, дійсний член Міжнародної академії наук педагогічної освіти,  
член Національної спілки журналістів України
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Історія відновлення й становлення приватної 
освіти в Україні безпосередньо пов’язана з 

ім’ям Лаптєва Сергія Михайловича. Після отри-
мання в 1987 році диплома кандидата економіч-
них наук розпочався його шлях новатора й проєк- 
тувальника нових освітніх систем. У 1989 році за 
його ініціативи й керівництва було створено ві-
докремлений підрозділ «Факультет економічної 
та управлінської підготовки» при ІПК керівних 
кадрів при Раді міністрів УРСР, який працював 
на засадах госпрозрахунку й самоокупності та 
став прототипом першої бізнес-школи. У цей час 
як благодійний соціальний проєкт розпочала 
роботу недільна Школа менеджменту для стар-
шокласників, яка невдовзі виросла в окремий 
заклад нового типу – Київський ліцей бізнесу. 

Після проголошення незалежності України 
під керівництвом С.М. Лаптєва розпочалася мас- 
штабна проєктувальна й організаційна робо-
та по заснуванню приватних закладів освіти –  
ліцею бізнесу й університету, де відбувались би 
цілеспрямована підготовка молоді до життя й 
діяльності в умовах ринкової економіки й демо-
кратичної розбудови та формування середнього 
класу в нашій країни. Сьогодні – це авторитет-
на й потужна освітня інституція – Корпорація 
Розвитку Освіти й Кадрів – «КРОК», яка розпо-
чиналася з 19 студентів, які повірили в ідею і 
прийшли здобувати альтернативну вищу освіту 
та 23 підлітків, які мріяли стати бізнесменами.

Сьогодні основу корпорації складає приват-
ний заклад вищої освіти «Університет еконо-
міки та права «КРОК», заснований 15 травня 
1992 року, незмінним ректором якого є Сергій 
Михайлович Лаптєв. Університет має IV рівень 
акредитації та є визнаним лідером приватної 
освіти як в Україні, так і за кордоном. 

«КРОК» – це гнучка інноваційна освітня сис- 
тема для підготовки професіоналів у різних га-
лузях, особистісного розвитку, наукових дослід-
жень та консалтингу, що адекватна вимогам 
інформаційного суспільства, потребам міжна-
родного і національного ринків праці, та інтегро-
вана в світовий освітній простір. Тут навчається 
понад 3,5 тисяч студентів, у тому числі іноземці з 
майже 50 країн світу. Для здобуття ступеня фа-
ховий молодший бакалавр, бакалавр, магістр, 
доктор філософії в Університеті пропонується 
підготовка фахівців у галузях права, економіки, 
міжнародних відносин, менеджменту, комп’ю-
терних наук, психології, нерухомості, туризму, 
готельного обслуговування, геодезії, дизайну, 
журналістики, медсестринства та безпеки. Є 
постійно діючі аспірантура та докторантура, 
успішно працює Бізнес-школа «КРОК».

За роки діяльності, очолюваний С.М. Лап-
тєвим колектив досяг значного визнання.  
Зокрема, Університет «КРОК» входить до складу 

членів Глобального договору Організації Об’єд-
наних Націй, є членом Європейської бізнес- 
асоціації, Асоціації CEEMAN, яка представляє 
собою глобальну мережу управлінських уста-
нов, які зацікавлені в покращенні якості освіти. 
За Національним бізнес-рейтингом Університет 
«КРОК» є багаторічним переможцем в номінації 
«Лідер галузі» за КВЕД 80.30 «Вища освіта». А 
з 2015 року незмінно виборює статус «Кращий 
приватний заклад освіти України» згідно з рей-
тингом «ТОП-200 Україна». У 2020 році здобуто 
І місце серед приватних закладів вищої осві-
ти України у Міжнародному рейтингу «Вебоме-
трикс», а також лідерство згідно рейтингу, за-
снованого на веб-присутності Uni-Rank. Згідно 
з чотирнадцятим академічним рейтингом зак- 
ладів вищої освіти України «Топ-200 Україна 
2020» Університет «КРОК» вкотре визнано кра-
щим приватним університетом України! 

За всіма цими визнаннями стоїть невтомна 
праця С.М. Лаптєва як співзасновника, ректора, 
науковця і викладача Університету «КРОК». Він 
робив і робить вирішальний вклад у розбудову 
та розвиток Університету, постійно працюючи 
над всіма напрямками роботи в Університеті. За 
ці роки підготовлено понад 30 тисяч випускни-
ків, одні з яких поповнили ряди фахівців дер-
жавного та приватного секторів, які працюють 
на підприємствах, в установах, у наукових ін-
ституціях, частина з них здобула наукові сту-
пені кандидатів наук, докторів наук, інші орга-
нізували власний бізнес, створивши в Україні 
нові робочі місця. Результати освітньої, наукової, 
соціальної діяльності університету постійно ек-
спонуються на міжнародних виставках «Сучасні 
заклади освіти», «Інноватика в сучасній освіті» 
та щороку відзначається в різних номінаціях. 

Професор С.М. Лаптєв є визнаним науковцем. 
З 2009 року за його активної підтримки та участі 
в Університеті «КРОК» створено наукову школу 
з економічної безпеки суб’єктів господарської 
діяльності різних форм власності. Він є автором 
понад 100 публікацій, в тому числі 19 моногра-
фій, 27 навчальних посібників та підручників. 

Лаптєв Сергій Михайлович має досвід керів-
ництва міжнародними освітніми проєктами, в 
яких задіяні державні, науково-дослідні та гро-
мадські організації України, Польщі, Болгарії, 
Чехії, Нідерландів та ін., що сприяє визнанню 
якості української освіти та її євроінтеграції. 

За професіоналізм у розбудові вищої освіти 
і науки С.М. Лаптєв нагороджений низкою дер-
жавних нагород, зокрема: Грамота Верховної 
Ради України (2012); нагрудні знаки МОН Украї- 
ни «Відмінник освіти України», «Петро Могила», 
Грамота та орден святого Архистратига Михаїла 
ІІ ступеня від Митрополита Київського і всієї Украї- 
ни, медаль НАПН України – «Ушинський К.Д.».

Лаптєв Лаптєв 
Сергій МихайловичСергій Михайлович

Ректор Університету економіки та права «КРОК»,  
кандидат економічних наук, професор
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Лідія Іванівна Лимаренко (Ткачук) – відома 
в Україні та за її межами вчена в галузі 

театральної педагогіки. На сьогодні науковець 
досліджує проблеми мистецької освіти, куль-
турології. У науковому доробку Л.І. Лимаренко 
понад 100 праць наукового та науково-мето-
дичного характеру, опублікованих українською 
та англійською мовами у періодичних видан-
нях, зокрема тих, що включені до наукометрич-
ної бази Web of Science, вітчизняних наукових і 
фахових виданнях (Україна, Польща, Болгарія, 
Словаччина, Канада, Чилі, Японія, США, Руму-
нія); монографії («Від театру до майстернос- 
ті», «Студентський театр у системі професійної 
підготовки майбутніх педагогів»); підручників, 
навчальних посібників для студентів закладів 
вищої освіти: «Воркшоп із техніки мовлення», 
«Тренінг із техніки мовлення», який присвя-
чено пам’яті свого вчителя – академіка Івана 
Андрійовича Зязюна; співавтор колективних 
наукових праць: «Мистецтвознавство ХХ століт-
тя: хрестоматія-довідник», «Social and economic 
aspects of sustainable development of regions», 
«Association agreement: driving integrational 
changes», «Мистецтво і культура міста: наукові 
діалоги». Авторство чотирьох вагомих публікацій 
підтверджується свідоцтвами Державної служ-
би інтелектуальної власності України.

Професор Л.І. Лимаренко є активним учасни-
ком міжнародних і вітчизняних науково-прак-
тичних конференцій, форумів, семінарів, педа-
гогічно-мистецьких читань пам’яті професора 
Оксани Петрівни Рудницької. Вона є одним із 
організаторів Усеукраїнської (із міжнародною 
участю) науково-практичної конференції «Ак-
туальні проблеми мистецької освіти в систе-
мі вищої школи», Усеукраїнської науково-прак-
тичної конференції молодих учених і студентів 
«Зарубіжна та українська культура: питання те-
орії, історії, методики». Працює у складі підко-
місії 034 Культурологія науково-методичної ко-
місії з гуманітарних наук та богослов’я (НМК 4) 
сектору вищої освіти Науково-методичної ради 
Міністерства освіти і науки України над ство-
ренням стандартів вищої освіти України. Нау-
ковий керівник теми науково-дослідної роботи 
кафедри культурології Херсонського державно-
го університету «Культурно-мистецькі процеси 
в соціально-гуманітарному дискурсі України». 
Бере активну участь в атестації наукових пра-
цівників в якості офіційного опонента на захисті 
дисертацій. Є членом громадсько-педагогічної 
організації «Академія педагогічної майстерності 
та навчання дорослих імені І.А. Зязюна» (Київ), 
Національної спілки театральних діячів України. 
У 2018 році пройшла міжнародне стажування 
у Варненському університеті «Черноризец Хра-
бър» (Болгарія). 

Лимаренко Лимаренко 
Лідія ІванівнаЛідія Іванівна

Завідувач кафедри культурології Херсонського державного університету,  
доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник культури України, 

відмінник освіти України

Лідія Іванівна Лимаренко – художній керів-
ник та режисер-постановник відомого в Украї- 
ні навчального народного театру «Студі-Арт» 
Херсонського державного університету, який 
неодноразово отримував Гран-прі на міжна-
родних та всеукраїнських театральних фести-
валях: «Боспорські агони» (Керч, 2005), «Оберіг» 
(Херсон, 2005), «Четверта стіна» (Одеса, 2006), 
«Мельпомена Таврії» (Херсон, 2007), «HOMO 
LUDENS» (Миколаїв, 2007), «Південні маски» 
(Миколаїв, 2007, 2008, 2015), «Initiumfest» (2013), 
«Дивосвіт Мельпомени» (Херсон, 2018).

Вистави навчального народного театру  
«Студі-Арт» йдуть на професійній сцені Херсон-
ського обласного академічного театру ляльок 
для учнівської та студентської молоді міста Хер-
сон. Протягом багатьох років Л.І. Лимаренко є 
співорганізатором, режисером-постановником 
Усеукраїнських благодійних акцій «Святий Мико-
лай мандрує Україною» та Великодня, глядача-
ми яких є діти з малозабезпечених сімей, учас-
ників операції об’єднаних сил, сироти. Вона є 
сценаристом і режисером-постановником низки 
міських культурно-мистецьких заходів, присвя-
чених річницям визволення України від фашист-
ських загарбників, дню скорботи та вшанування 
пам’яті жертв війни в Україні, дню партизанської 
слави, Міжнародному дню пам’яті жертв радіа- 
ційних аварій і катастроф, дня вшанування 
пам’яті «Небесної сотні» та інших.

Лідія Іванівна здійснила постановку ювілей-
них свят, присвячених 10-річчю створення Інсти-
туту педагогіки і психології професійної освіти 
АПН України (Київ, 2003) та 25-річчю Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Іва-
на Зязюна НАПН України (Київ, 2018).

За свій творчий шлях нею зроблено вели-
кий внесок у розвиток української національної 
культури та естетичного виховання підростаю-
чого покоління, студентської молоді. Високий 
професіоналізм, організаторські здібності доз-
воляють їй створювати неповторні творчі по-
лотна, неординарні культурно-масові заходи. 
Як митець вона має свій особливий творчий 
стиль роботи, де вдало поєднуються слово, 
дія, музика, вокал, хореографія, влучно зна-
ходить цілісний образ вистави, що є основною 
вимогою естетики. Вона має великий творчий 
потенціал, докладає значних зусиль для під-
вищення професійного рівня, майстерності 
творчого колективу, користується повагою та 
заслуженим авторитетом серед молоді, колег, 
громадськості. 

Лимаренко Лідія Іванівна має такі державні 
нагороди: почесне звання «Заслужений праців-
ник культури України»; нагрудний знак Мініс-
терства освіти і науки України «Відмінник осві-
ти України»; медаль «За служіння мистецтву».
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Луценко Григорій Васильович здобув-
ши 1995 році базову педагогічну освіту 

за фахом «фізика і математика», у цьому ж 
році вступив до аспірантури за спеціальністю 
01.04.07 – фізика твердого тіла, по закінченні 
якої захистив дисертацію на здобуття науко-
вого ступеня кандидата фізико-математичних 
наук за спеціальністю 01.04.13 – фізика мета-
лів (2001). По закінченню аспірантури впродовж 
17 років працював на кафедрі теоретичної фі-
зики Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького. Викладацьку ро-
боту Григорій Васильович успішно поєднував 
з адміністративною. Багаторічний досвід на 
посаді начальника відділу науково-дослідної 
роботи Черкаського національного універси-
тету імені Богдана Хмельницького сприяв на-
писанню і захисту дисертації на здобуття нау- 
кового ступеня доктора педагогічних наук за 
спеціальностями 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, 13.00.06 – теорія та мето-
дика управління освітою (2014).

З переходом у 2015 році до Глухівського на-
ціонального педагогічного університету імені 
Олександра Довженка розпочалася нова сто-
рінка наукової та педагогічної діяльності про-
фесора Г.В. Луценка. 

Вікові українські академічні традиції дбайли-
во підтримуються і продовжуються саме в сті-
нах одного з найстаріших педагогічних закла-
дів вищої освіти України. У цьому автентичному 
храмі науки з кола однодумців утворилась ла-
бораторія, яка згуртувала колектив авторитет-
них і перспективних дослідників – теоретиків і 
практиків, котрі спрямовують свої наукові зу-
силля на розв’язання проблем підготовки нової 
високопрофесійної генерації менеджерів у га-
лузі освіти. Передувала такому сміливому кро-
кові багаторічна участь вчених у дослідницьких 
проєктах всеукраїнського та міжнародного рів-
нів, апробація їх результатів на конференціях, 
форумах, конгресах, пошук шляхів розв’язан-
ня актуальних проблем не лише в процесі об-
говорення у вузькому колі за круглим столом, 

Луценко Луценко 
Григорій ВасильовичГригорій Васильович

Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків  
Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 

доктор педагогічних наук, професор

а й залучення громадських активістів, творча 
робота на експериментальних майданчиках, 
власний досвід професійної адміністративної 
діяльності в закладах освіти різних рівнів та 
форм власності. 

Науково-дослідна лабораторія з управління 
інноваційно-педагогічною і науково-дослід-
ницькою діяльністю у закладах вищої освіти 
яку очолює професор Г.В. Луценко, створена 
в складі кафедри педагогіки та менеджменту 
освіти для здійснення дослідно-експеримен-
тальної роботи за пріоритетними напрямами 
розвитку менеджменту освіти, розв’язання 
актуальних наукових проблем у галузі управ-
ління інноваційно-педагогічною і науково- 
дослідницькою діяльністю закладів вищої осві-
ти, залучення викладачів, докторантів, аспі-
рантів, магістрантів і студентів до пошуку, 
розробки, апробації та впровадження педа-
гогічних інновацій у галузі модернізації адмі-
ністрування науково-дослідницької діяльно-
сті у вищій школі, спрямованих на оновлення 
теорії і практики управління освітою. Активна 
співпраця Григорія Луценка з Національною 
академією педагогічних наук України засвід-
чена ініціативною підтримкою та адресною 
допомогою її очільника.

За ініціативи професора Г.В. Луценка та за 
підтримки з боку адміністрації в університеті 
розпочато і успішно здійснюється підготовка 
магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент» 
(спеціалізація «Управління навчальним закла-
дом»), а також – з метою забезпечення наступ-
ності – започатковано реалізацію освітньо- 
наукової програми підготовки доктора філосо-
фії за спеціальністю 073 Менеджмент.

За плідну наукову працю, особистий внесок у 
підготовку кваліфікованих спеціалістів для пе-
дагогічної галузі України, розвиток вітчизняної 
науки і освіти, професора Г.В. Луценка відзна-
чено Почесною грамотою Міністерства освіти і 
науки України (2008) та медаллю Національної 
академії педагогічних наук України – «Ушин-
ський К.Д.» (2019).
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Лариса Олександрівна Мармуль – багато-
гранна, шляхетна людина, мудрий науко-

вець, порадниця, яка увібрала у себе найкращі 
людські якості: професіоналізм, ерудицію, чу-
дове почуття гумору, вимогливість у стосунках. 
Вона вміло поєднує внутрішню гармонію, інте-
лігентність, неперевершене почуття прекрас-
ного з високим рівнем професійних якостей, 
умінням зорієнтуватися на реалізацію нових 
ідей та проєктів.

Народилася Лариса Олександрівна 17 травня 
1961 року у селі Плиски Борзнянського району 
Чернігівської області. У 1978 році, закінчивши з 
золотою медаллю середню школу, вступила до 
Чернівецького державного університету, який 
закінчила з відзнакою. У 1987 році Л.О. Мармуль 
захистила кандидатську дисертацію «Терито-
ріальна організація продовольчого комплексу 
та основні напрями ї ї вдосконалення (на при-
кладі Чернівецької області)»; у 1994 році у Раді 
по вивченню продуктивних сил України Націо-
нальної академії наук України – докторську ди- 
сертацію «Підвищення ефективності розвитку 
і функціонування регіонального агропромис-
лового комплексу в умовах формування рин-
кових відносин (на прикладі АПК південного 
регіону України)».

Упродовж усього трудового життя Лариса 
Олександрівна працює на викладацькій роботі. 
З 1994 року незмінно залишається вірною відо-
мому на Півдні України закладу вищої освіти – 
Херсонському державному аграрно-економіч-
ному університету. У 1994-2011 роках – завідувач 
кафедри обліку і аудиту, з 2003 – проректор 
з міжнародних зв’язків, з 2011 року – профе-
сор кафедри обліку за сумісництвом. Саме тут 
найбільшою мірою проявилися її творчі науко-
ві здібності, вагомими є здобутки й працюють 
прекрасні учні, які самі вже стали відомими нау- 
ковцями і викладачами, організаторами й пра-
цівниками аграрного виробництва, бюджетної 
сфери, керівниками й громадськими діячами 
Таврійського краю. 

У 2011 році Л.О. Мармуль переїхала до міс- 
та Києва, де працювала директором Інституту 
менеджменту, проректором з наукової роботи 
Національної академії керівних кадрів культу-
ри і мистецтв; професором Національного уні-
верситету біоресурсів і природокористування; 
завідувачем кафедри економіки Державного 
університету телекомунікацій. З 2018 року й по 
теперішній час – професор кафедри економіки 
Університету Григорія Сковороди у Переяславі.

Професор Л.О. Мармуль є членом Академії 
економічних наук України, Спілки економістів 
України, Всеукраїнського конгресу економіс-
тів-аграрників України, ряду редакційних колегій 
наукових збірників та журналів. Вона є головним  

редактором журналу Економічний вісник уні-
верситету (Переяслав). У 2005-2011 роках була 
членом експертних рад ВАК України, за роботу 
по експертизі дисертацій відзначена Подякою 
Голови ВАК. Працювала у складі спеціалізованих 
вчених рад по захисту кандидатських і доктор-
ських дисертацій у Херсонському державному 
аграрному університеті, Миколаївському націо-
нальному аграрному університеті, Луганському 
національному аграрному університеті, Євро-
пейському університеті, Одеської національ-
ної академії харчових технологій, Полтавської 
державної аграрної академії. З 2012 по 2014 рік 
очолювала Науково-методичну комісію (НМК) з 
економіки підприємства Міністерства аграрної 
політики України, була членом НМК з економіки 
та організації сільських територій Мінагропрому; 
НМК з обліку і аудиту, економіки підприємства 
Міністерства освіти і науки (МОН) України. Пра-
цювала у складі Комісії з економіки, авторсько-
го колективу з підготовки Стратегії соціально- 
економічного розвитку при Херсонській облас-
ній державній адміністрації. 

Лариса Олександрівна має понад 380 науко-
вих праць (у тому числі 50 монографій, підруч-
ників та навчальних посібників), публікується 
за кордоном; опонує й рецензує наукові роботи, 
керує кандидатськими й докторськими дисерта-
ціями, бере участь у ліцензуванні й акредитації 
економічних спеціальностей, екзаменаційних 
комісіях різних вишів країни, національних та 
міжнародних проєктах, організовує наукові кон-
ференції тощо. Є засновником та керівником 
наукової школи з економіки аграрних і турис-
тичних підприємств, розвитку сільських тери-
торій та раціонального природокористування й 
вирішення екологічних і соціальних проблем на 
селі. Основними напрямами наукової діяльності 
Л.О. Мармуль є дослідження регіональних проб- 
лем розвитку і розміщення агропромислового 
комплексу, організаційно-економічного меха-
нізму підвищення їх ефективності та стратегії 
управління; облік, аудит та фінансово-кредит-
ний механізм розвитку підприємницької діяль-
ності, ї ї інвестування в Україні та за кордоном.

За багаторічну сумлінну працю Лариса Олек-
сандрівна Мармуль відзначена урядовими на-
городами: Почесний знак Міністерства осві-
ти України «Відмінник освіти України» (2000); 
Почесний знак МОН України «За наукові до-
сягнення» (2005); трудова відзнака Міністер-
ства аграрної політики України «Знак пошани» 
(2005); Почесне звання «Заслужений працівник 
освіти України» (2007); Почесна відзнака МОН 
України «Петро Могила» (2009); орден княгині 
Ольги ІІІ ступеня (2018), медаль Григорія Ско-
вороди Університету Григорія Сковороди у Пе-
реяславі (2021).

Мармуль Мармуль 
Лариса ОлександрівнаЛариса Олександрівна

Професор кафедри економіки Університету Григорія Сковороди у Переяславі,  
доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України,  

відмінник освіти України
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Раїса Юріївна Мартинова здобула вищу 
освіту в Ізмаїльському державному педа-

гогічному інституті за спеціальністю «Англій-
ська мова» (1972). Педагогічний досвід набу-
вала працюючи вчителем англійської мови в 
Ширяєвській середній загальноосвітній школі 
Одеської області (1972-1974) та у середній загаль-
ноосвітній школі №78 міста Одеси (1974-1982). 
Однак жага досліджень не давала спокою, і в 
1982 році вона розпочала науково-дослідну ро-
боту в лабораторії сугестології і сугестивної пе-
дагогіки Одеського державного педагогічного 
інституту ім. К.Д. Ушинського. Продовжила нау- 
ковий пошук у галузі методики навчання іно-
земних мов в аспірантурі Науково-дослідного 
інституту педагогіки України.

У 1989 році захистила кандидатську дисерта-
цію і заснувала Науково-дослідний інститут ме-
тодів навчання іноземних мов, який у 1993 році 
став структурним підрозділом НАПН України. Як 
директор інституту і його провідний науковий 
співробітник, Р.Ю. Мартинова створила автор-
ські колективи з розробки новітніх педагогічних 
технологій навчання іноземних мов, які були вті-
лені в підручниках та навчальних посібниках з 
англійської мови для учнів 5-11 класів загально-
освітніх шкіл і студентів гуманітарних факульте-
тів педагогічних університетів. У 1997 році Раїса 
Юріївна була обрана членом-кореспондентом 
НАПН України. Розроблений Р.Ю. Мартиновою 
системно-комунікативний метод навчання іно-
земних мов у 2002 році отримав статус винаходу.

У 2007 році Раїса Юріївна захистила докторську 
дисертацію, в якій було обґрунтовано і розроб- 
лено цілісну загальнодидактичну модель зміс- 
ту навчання іноземних мов. Це дидактичне 
дослідження стало підґрунтям для розробки 
навчання всім видам мовного та мовленнєвого 
матеріалу школярів і студентів за системно-ко-
мунікативним методом.

З 2002 до 2020 року Р.Ю. Мартинова очолю-
вала кафедру західних і східних мов та методи-
ки їх навчання; а з 2010 року і по сьогоднішній 
день вона очолює науко-дослідну лабораторію 
з методики навчання іноземних мов і є головою 
спеціалізованої вченої ради із захисту кандидат-
ських дисертацій за фахом «Теорія і методика 
навчання: германські та східні мови», а також 
членом спеціалізованої вченої ради із захисту 
кандидатських дисертацій за фахом «Філологія».

У теперішній час Р.Ю. Мартинова досліджує 
три основні проблеми. 

 Перша – це «Теорія й практика інтегрованого 
навчання професійної та іншомовної мовленнє-
вої діяльності студентів немовних спеціальнос-
тей». Ученою обґрунтовано сутність та доціль-
ність процесуальної інтеграції, тобто навчання 
в спільному педагогічному процесі будь-якого  

освітнього курсу й іноземної мови як засобу 
його опанування. На основі цих досліджень Р.Ю. 
Мартиновою розроблено в співавторстві із спів-
робітниками лабораторії та її аспірантами інте-
гровані курси навчання: зарубіжної літератури, 
лексикології, країнознавства, історії давніх ци-
вілізацій, екології, соціальної педагогіки, тео-
ретичної граматики, а також інформатики, чи-
тання лоцій й ділового листування майбутніх 
судноводіїв. Навчання гуманітарних та техніч-
них дисциплін англійською мовою, на основі 
цих інтегрованих курсів, створюють умови для 
роботи випускників ПНПУ імені К.Д. Ушинсько-
го в країнах ЄС. 

Друга – це «Теорія й практика педагогічного 
моделювання». Вченою обґрунтовано методо-
логічні закономірності та дидактичні принципи 
педагогічного моделювання, розроблено ефек-
тивні моделі англомовного навчання студентів 
та школярів як теоретичним дисциплінам, так 
і предметам гуманітарного циклу.

Третя – це «Компресійний метод інтенсивного 
навчання іноземних мов». Учена вперше дове-
ла, що інтенсив має полягати не в засвоєні ве-
ликої кількості мовних одиниць за обмежений 
час навчання, а в досягненні вмінь спонтан-
ної мовленнєвої діяльності в стислі навчальні 
строки. На основі законів синергетики та фор-
мули бінома Ньютона вченою було обґрунтова-
но таку комбінаторику складових структур, що 
вивчаються, які гарантують швидке і безпо-
милкове утворення мовленнєвих стереотипів 
іншомовного спонтанного спілкування. Реалі-
зація цього компресійного методу інтенсивно-
го навчання англійської мови представлено у 
навчальних посібниках «Зміст навчання англій-
ської мови відповідно до рівня «В2» Загально-
європейських Рекомендацій з мовної освіти» і 
«English for advanced learners» авторів Р.Ю. Мар-
тинова, С.В. Боднар.

Професор Р.Ю. Мартинова протягом усієї своєї 
наукової діяльності залишається вчителем і пра-
цює з вчителями. Вона перепідготувала для ро-
боти за авторською методикою понад 1000 вчите-
лів майже з усіх регіонів України та 500 вчителів 
зарубіжних країн. 

Протягом своєї науко-педагогічної діяльності 
Р.Ю. Мартинова підготовила 17 кандидатів пе-
дагогічних наук, які успішно працюють доцен-
тами кафедр іноземних мов багатьох закладів 
вищої освіти України. Вона є автором понад 240 
теоретичних та практичних праць.

За плідну наукову діяльність Раїса Юріївна 
неодноразово нагороджувалася грамотами 
МОН України, а також Президії НАПН України; 
у 2010  році нагороджена медаллю «Ушин-
ський К.Д.», а в 2015 році – медаллю «Григорій 
Сковорода».

Мартинова Мартинова 
Раїса ЮріївнаРаїса Юріївна

Професор кафедри західних і східних мов та методики їх навчання 
Південноукраїнського національного педагогічного університету  
імені К.Д.Ушинського, член-кореспондент Національної академії  
педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор
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Оксана Анатоліїна Марченко – висококвалі-
фікований науково-педагогічний праців-

ник вищої школи. Її наукові інтереси пов’язані з 
дослідженням системного управління розвит-
ком та удосконаленням економіки підприємств 
туризму та готельно-ресторанного бізнесу, впро-
вадженням інновацій, маркетингових стратегій 
у формування іміджевих брендів туристичних 
дестинацій і кластерів.

Наукове становлення О.А. Марченко відбува-
лось у Мелітопольському державному педаго-
гічному університеті імені Богдана Хмельниць-
кого. Закінчивши стаціонарну аспірантуру, в 
2000 році, Оксана Анатоліїна захистила дисер-
тацію на тему «Суспільно-географічне обґрун-
тування раціонального використання та охоро-
ни рекреаційних ресурсів Херсонської області» 
на здобуття наукового ступеня кандидата гео- 
графічних наук. У 2003 році отримала вчене 
звання доцента кафедри географії України. З 
2005 по 2015 рік Оксана Анатоліївна займала 
посаду заступника декана з навчальної роботи 
природничо-географічного факультету Меліто-
польського державного педагогічного універ-
ситету імені Богдана Хмельницького.

У 2015 році Оксана Анатоліївна захистила 
дисертацію на тему: «Механізми трансформа-
ції регіональної структури та удосконалення 
організації туристичної галузі: теорія, методо-
логія, практика» на здобуття наукового ступе-
ня доктора економічних наук за спеціальністю 
08.00.05. – розвиток продуктивних сил і регіо-
нальна економіка. У 2020 році отримала вче-
не звання професора кафедри економіки та  
готельно-ресторанного бізнесу. З 2019 року  
займає посаду завідувача кафедри економіки 
та готельно-ресторанного бізнесу.

У науковому доробку О.А. Марченко близько 
250 праць наукового та науково-методичного 
характеру, опублікованих у провідних вітчизня-
них та зарубіжних виданнях, зокрема тих, що 
включені до наукометричних баз Scopus, Web 
of Science, Index Copernicus. Вона є автором і 
співавтором монографій, навчальних і навчаль-
но-методичних видань, статей. Оксана Анато-
ліївна є активною учасницею міжнародних і ві-
тчизняних науково-практичних конференцій, 
форумів, семінарів, де презентує свої дослід-
ження. Авторство шести вагомих публікацій під-
тверджується свідоцтвами Державної служби 
інтелектуальної власності України. Професор 
О.А. Марченко є науковим керівником науко-
во-дослідної теми кафедри економіки та готель-
но-ресторанного бізнесу «Економічні дослід-
ження у контексті сучасного наукового виміру» 
(державна реєстрація в УкрІНТЕІ №0120U101398). 

За період наукового становлення Марченко 
Оксана Анатоліївна брала участь у розробці та 

реалізації наукових проєктів: реалізація міжна-
родної програми Європейського офісу ООН з на-
вколишнього середовища Project SSFA/2017/20, 
S1-32GFL-000370/11232/SB-000687.37/14AC0003 
Conserving Enhancing and Managing Carbon 
Stocks and Biodiversity in the Chernobyl Exclusion 
Zone (2020); науково-дослідний проєкт на грант 
президента 0114 U007098 «Розробка математич-
ної моделі функціонування іхтіоценозів Азов-
ського моря як засобу прогнозування еколо-
гічного стану та оцінки потенційних ризиків» 
(2015); проєкт організацій Чорнобильського ра-
діаційно-екологічного біосферного заповідника, 
охорони та відтворення його природних комп-
лексів та об’єктів (в рамках загальноєвропей-
ського проєкту «Зміни клімату та вплив емісії 
вуглекислого газу на клімат», 2017); проєкт «По-
слуги з розробки місцевих схем формування 
екологічної мережі Запорізької області» за до-
говором з Департаментом екології та природ-
них ресурсів (2018).

У межах наукового співробітництва із зару-
біжними організаціями О.А. Марченко прохо-
дила міжнародні наукові стажування в Універ-
ситеті Менделя міста Брно, Чехія (2018), Вищій 
лінгвістичній школі міста Ченстохова, Польща 
(2021).

Оксана Анатоліївна входила до складу екс-
пертної комісії Міністерства освіти і науки Украї- 
ни з акредитації спеціальностей. Зараз є екс-
пертом Національного агентства з якості вищої 
освіти з акредитації освітніх програм, дійсним 
та активним членом Всесвітньої економічної 
асоціації, спілки підтримки зеленого туризму 
в Україні, членом Асоціації гостинності України.

Професор О.А. Марченко бере участь в атес-
тації наукових працівників як офіційний опонент 
та рецензент дисертацій здобувачів.

Оксана Анатоліївна займає активну громад-
ську позицію. Вона є членом міської коорди-
наційної ради з питань розвитку бізнесу в міс- 
ті Мелітополі. Брала участь в розробці плану 
міжкультурної інтеграції міста Мелітополя до 
2020 року та була членом робочої групи з мо-
ніторингу його реалізації. 

За багаторічну сумлінну працю Оксана Ана-
толіївна Марченко відзначена стипендією Ка-
бінету Міністрів України для молодих вчених 
(2000), Грамотами виконавчого комітету Мелі-
топольської міської ради (2003), Запорізького 
обласного управління освіти (2006), Почесни-
ми грамотами Управління освіти і науки Запо-
різької обласної державної адміністрації (2009), 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України (2011), Виконавчого комітету Меліто-
польської міської ради (2012; 2015), нагрудним 
знаком Міністерства освіти і науки України «Від-
мінник освіти України» (2018).

Марченко Марченко 
Оксана АнатоліївнаОксана Анатоліївна

Завідувач кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу  
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького, доктор економічних наук, професор
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Марчук Людмила Миколаївна працює в 
Кам’янець-Подільському національному 

університеті імені Івана Огієнка з 1988 року, ак-
тивно студіює питання української лексики як 
об’єкта етно– та металінгвістики, лінгвокульту-
рології та лінгвокультурознавства, досліджує 
проблеми граматики, стилістики та культури 
мови, бере активну участь у всеукраїнських та 
міжнародних наукових та науково-практичних 
конференціях.

З 2007 року професор Л.М. Марчук керує 
Центром мовознавчих студій Інституту укра-
їнської мови Національної академії наук Укра-
їни, який діє при Кам’янець-Подільському на-
ціональному університеті імені Івана Огієнка 
з 2000 року, та науковою школою «Актуальні 
проблеми українського мовознавства та лінгво- 
дидактики».

Марчук Людмила Миколаївна опублікувала 8 
одноосібних та колективних монографій, 13 нав-
чальних посібників, 2 словника-довідника, понад 
200 статей, зокрема й у зарубіжних виданнях та 
з них 4 в SCOPUS (3 – за останніх 5 років), має 
5 свідоцтв про авторські права. Працює над ін-
дивідуальною темою: Когнітивні та прагматич-
ні особливості українського художнього дис-
курсу ХХІ століття (державний реєстраційний 
номер 0116 U 008999; 06.12.2016). Є експертом 
з акредитації освітніх програм Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти (з 
2019 року) зі спеціальності 035 «Філологія». Від-
повідальний редактор збірника «Наукові праці 
Кам’янець-Подільського національного універ-
ситету імені Івана Огієнка: Філологічні науки» 
(28 – 5 випуск), «Іван Огієнко і сучасна наука та 
освіта: науковий збірник: Серія філологічна» 
(вип. ХІ – ХVІI, 2015-2020); член редакційної ко-
легії журналу «Українська мова» (Інституту мо-
вознавства імені О.О. Потебні, 2021).

Під керівництвом професора Л.М. Марчук 
захистили кандидатські дисертації 6 здобу-
вачів. Рецензує дисертаційні дослідження на 
здобуття наукових ступенів кандидата та док-
тора наук, монографії, навчальні посібники, 
методичні рекомендації, пише відгуки на авто-
реферати дисертацій, опонує на захистах ди- 
сертаційних досліджень, є експертом Наукової 
ради Міністерства освіти і науки України (сек-
ція «Літературознавство, мовознавство, мис-
тецтвознавство», наказ № 1123 від 29.10.2015; 
№45 від 22.01.2016; №859 від 20.06.2019), чле-
ном двох спеціалізованих вчених рад із захисту 
дисертацій: Д 76.051.07 у Чернівецькому націо-
нальному університеті імені Юрія Федьковича;  

К 11.051.14 у Донецькому національному універ-
ситеті імені Василя Стуса в місті Вінниця. Ре-
цензує посібники учителів української мови і лі-
тератури міста Кам’янця-Подільського, а також 
є експертом шкільних підручників (2018-2021). 
Включена до складу експертів для здійснен-
ня експертизи електронних версій підручни-
ків (крім електронних) для закладів загальної 
середньої освіти у 2019-2020 роках Інститутом 
модернізації змісту освіти.

Професор Л.М. Марчук приділяє значну ува-
гу формуванню у навчально-педагогічних пра-
цівників практичних навичок та умінь саме з 
метою поширення досвіду педагогічної діяль-
ності передових викладачів університету. У 
1996 році започаткувала в університеті курс 
«Основи термінознавства», була розроблена 
авторська методика підготовки термінологіч-
них словників для викладання курсу та впро-
ваджено підготовку спеціалістів для удоско-
налення Державних стандартів різних галузей 
виробництва в Україні; у 2017 році – навчаль-
ний курс «Гендерна лінгвістика».

Людмила Миколаївна бере участь у міжна-
родних проєктах: Вивчай та розрізняй: інфо- 
медійна грамотність (Irex), який реалізує Рада 
міжнародних наукових досліджень та обмінів 
(IREX) у партнерстві з Міністерством освіти і 
науки України, Академією української преси 
та за підтримки посольств США і Великої Бри-
танії; Українського інституту розвитку освіти 
(УІРО) спільно з Представництвом ЮНІСЕФ в 
Україні та Всеукраїнським фондом «Крок за 
кроком» для здійснення експертизи матеріа-
лів, що розміщуватимуться на освітній плат-
формі Learning Passport; фінсько-українському 
проєкті Школи експертів з оцінювання освіт-
ніх матеріалів. З 2018 року – член Національної 
спілки краєзнавців України. 

За сумлінну багаторічну працю Людмила Ми-
колаївна нагороджена: дипломом Хмельниць-
кої обласної ради із врученням третьої пре-
мії XIІ обласного конкурсу науково-дослідних 
робіт за науково-дослідну роботу «Стилісти-
ка української мови» у номінації «Гуманітарні 
НДР» (2017); знаком «Відмінник освіти України» 
(2017); Почесною грамотою Кабінету Міністрів 
України» (2018); Грамотою Хмельницької облас-
ної ради (2020); грамотою Кам’янець-Поділь-
ського національного університету імені Івана 
Огієнка за ІІ місце в рейтингу науково-педа-
гогічних працівників, кафедр і факультетів за 
2019-2020 навчальний рік у посадовій катего-
рії «Професор». 

Марчук Марчук 
Людмила МиколаївнаЛюдмила Миколаївна

Завідувач кафедри української мови Кам’янець-Подільського  
національного університету імені Івана Огієнка, доктор філологічних наук,  

професор, відмінник освіти України
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Масна Масна 
Зоряна ЗеновіївнаЗоряна Зеновіївна

Клінічна анатомія – особливий напрямок мор-
фології, що поєднує теорію з практикою; 

прикладна дисципліна, що є теоретичним під-
ґрунтям для хірургії. Львівська анатомічна школа 
завжди мала клінічне спрямування. Відомі вчені, 
випускники європейських університетів викла-
дали анатомію студентам медичного факульте-
ту Львівського університету, маючи за плечима 
значний досвід практичної роботи лікарями-хі-
рургами. Сьогодні клінічної анатомії студентів-ме-
диків у Львівському національному медичному 
університеті імені Данила Галицького навчають 
на кафедрі оперативної хірургії з топографічною 
анатомією, яку очолює доктор медичних наук, 
професор Зоряна Зеновіївна Масна. З анатомією 
пов’язаний увесь її професійний і науковий шлях. 
Він бере початок з 1990 року, коли на кафедру 
нормальної анатомії прийшла працювати випуск- 
ниця стоматологічного факультету Львівського 
державного медичного інституту (нині – ЛНМУ 
ім. Данила Галицького) лікар-інтерн-стоматолог 
Зоряна Масна. В 1995 році захистила кандидат-
ську дисертацію на тему «Морфологічні зміни в 
судинному руслі кори великого мозку при ішемії 
та постішемічному лазерному опроміненні», а в 
2005 році – докторську дисертацію «Закономір-
ності формування та розвитку твердих тканин 
зубощелепного апарату на різних етапах онто-
генезу». Від 2006 року Зоряна Зеновіївна – про-
фесор кафедри нормальної анатомії, від 2012 
року – завідувач кафедри оперативної хірургії з 
топографічною анатомією. Професор З.З. Мас-
на підготувала 9 кандидатів медичних наук, під 
її керівництвом виконується ще 3 кандидатські 
та 1 докторська дисертації.

Наукові дослідження Зоряни Зеновіївни при-
свячені вивченню особливостей морфогенезу і 
ангіоархітектоніки кори головного мозку в нор-
мі, за умов ішемії та при коригувальних впливах, 
зокрема під дією випромінювання гелій-неоно-
вого лазера; закономірностей вікової динамі-
ки структури та мінерального складу твердих 

тканин зубощелепного апарату людини в пре- 
і постнатальному періодах онтогенезу та під 
дією екзо- та ендогенних чинників; вивченню 
вікових, гендерних, конституційних та індиві-
дуальних особливостей будови органів та сис-
тем людського організму. В науковому дороб-
ку професора З.З. Масної понад 200 наукових 
та навчально-методичних праць, серед яких 
2 підручники, 9 посібників, 2 атласи, довідник, 
6 деклараційних патентів України на винахід. 

Науковці кафедри, очолюваної професором 
З.З. Масною, працюють над вдосконаленням 
хірургічних методів лікування, які знаходять 
практичне застосування в медицині. За ваго-
мий внесок у розвиток вітчизняної освіти та 
науки, а також у практичну охорону здоров’я 
колектив кафедри у 2016 році було відзначе-
но дипломом Всеукраїнського видавничого  
проєкту «Вітчизняна медицина в Україні та сві-
ті. Імена. Досягнення. Перспективи».

Від 2006 року Зоряна Зеновіївна є науковим 
керівником Студентського наукового товариства 
Львівського національного медичного універси-
тету імені Данила Галицького, а від 2016 – нау-
ковим керівником Товариства молодих вчених 
Університету. Під її керівництвом в університеті 
щорічно відбуваються традиційні всеукраїнські 
студентські наукові конференції, численні май-
стер-класи, зустрічі за круглим столом, тренін-
ги, лекції, семінари тощо. 

Зоряна Зеновіївна – автор історично-докумен-
тальних проєктів «Львівська анатомічна школа. 
Сторінки історії», «Історія студентського нау-
кового товариства Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галиць-
кого» та «Церква Святих безсребреників Косми 
і Дам’яна (до 130-річчя храму)».

Професор Масна Зоряна Зеновіївна є членом 
Товариства анатомів, гістологів, ембріологів та 
топографоанатомів України, членом Українсько-
го лікарського товариства, Лікарської комісії 
Наукового товариства Шевченка. 

Завідувач кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією  
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького,  

доктор медичних наук, професор
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Мачинська Мачинська 
Наталія ІгорівнаНаталія Ігорівна

Завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти  
Львівського національного університету імені Івана Франка,  

доктор педагогічних наук, професор

Педагогічна наука – складна та водночас бла-
годатна царина науково-теоретичних та ме-

тодико-практичних розвідок у вітчизняній освіті. 
Педагог, вчитель, наставник, виховник, тьютор, 
фасилітатор, викладач….Змінюються назви посад, 
додаються-ускладнюються посадові обов’язки та 
функціональні ролі, але Вчитель завжди виконує 
почесну та відповідальну місію – навчає, виховує, 
спрямовує, допомагає, підтримує, координує….

Мачинська Наталія Ігорівна народилася та ви-
росла у Львові. Після закінчення шкільного нав-
чання без вагань було обрано Львівське педаго-
гічне училище №1 (тепер – Педагогічний коледж 
Львівського національного університету імені 
Івана Франка), згодом – Прикарпатський націо- 
нальний університет імені Василя Стефаника.

Із 1994 року – вчитель, викладач, керівник.
Професійна кар’єра розвивалася та формувала-

ся під впливом педагогів-наставників педагогічно-
го училища, викладачів університету та науковців 
Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих, 
де в 2006 році Н.І. Мачинська захистила канди-
датську дисертацію й отримала науковий ступінь 
кандидата педагогічних наук (науковий керівник – 
професор С.О. Сисоєва). Навчально-методичний 
посібник (С.О. Сисоєва, Н.І. Мачинська Загаль-
нопедагогічна підготовка майбутнього вчителя 
у педагогічному коледжі: технологічні аспекти: 
Навчально-методичний посібник. – К.: Міленіум, 
2006. – 156 с.) став першою грунтовною спробою 
систематизувати напрацьований досвід та запро-
понувати його для загального обговорення. 

У 2013 році під керівництвом академіка НАПН 
України С.О. Сисоєвої відбувся захист доктор-
ської дисертації і вже з того часу Н.І. Мачин-
ська стала активним науковцем, у поле науко-
вих розвідок якої потрапляли і особливості 
організації освітнього процесу у вищій шко-
лі, і формування особистості в контексті акме-
ологічного підходу, і пошук засобів профілак-
тики та подолання професійного вигорання 
фахівців-педагогів. Результати науково-те-
оретичних та методико-практичних пошуків 
знайшли своє відображення у низці навчально- 
методичних та наукових видань (науковець є 
укладачем та співавтором монографій та нав- 
чально-методичних посібників: Мачинська Н.І. 
Сучасні форми організації начального проце-
су у вищій школі: [навчально-методичний по-
сібник] / Н.І. Мачинська, С.С. Стельмах. – Львів: 
Львівський державний університет внутрішніх 
справ, 2012. – 180 с.; Мачинська Н.І. Педагогічна 
освіта магістрантів вищих навчальних закладів 
непедагогічного профілю: [монографія] / Н. І. Ма-
чинська; за ред. докт. пед. наук, проф., член-кор. 
НАПН України С.О. Сисоєвої. – Львів: ЛьвДУВС, 
2013. – 416 с.; Педагогічні аспекти організації нав- 
чального процесу у вищій школі: колективна 

монографія / За заг. ред. докт. пед. наук Ма-
чинської Н.І. – Львів: Ліга-Прес, 2015 . – 162 с.; 
Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціо-
культурний вимір : колективна монографія // За 
ред. Н.Мачинської. – Львів: ЛНУ імені Івана Фран-
ка, 2018. – 352 с.; Основи педагогічної майстер-
ності (для студентів спеціальності 012 Дошкільна 
освіта) : навч.-метод. посібник / упоряд. Наталія 
Мачинська, Анна Федорович, Наталія Яремчук. – 
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 286 с.).

Упродовж 2011-2020 року Н.І. Мачинська очо-
лювала та очолює різні кафедри – «Україно- 
знавства» та «Педагогіки» у Львівському держав-
ному університеті внутрішніх справ, «Початкової 
та дошкільної освіти» у Львівському національ-
ному університеті імені Івана Франка.

У 2013 році Н.І. Мачинська обрана членом- 
кореспондентом Української академії акмеоло-
гічних наук, що значно вплинуло на обрання на-
прямів подальших наукових досліджень. «Педа-
гогічна наука та освіта у класичному університеті: 
акмеологічний підхід» – наукова тема (державний 
номер реєстрації 0116U001694), над якою працю-
вали викладачі кафедри початкової та дошкільної 
освіти Львівського національного університету 
імені Івана Франка упродовж 2016-2020 років. Ре-
зультати досліджень знайшли своє відображен-
ня у колективній монографії Професійна педаго-
гічна освіта в акмеологічному вимірі: рефлексія 
освітніх трендів і стандартів забезпечення якос- 
ті: монографія / за ред. Н.І. Мачинської. – Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 178 с.

Як важливий аспект діяльності науковця в 
напрямі пошуку шляхів профілактики та подо-
лання емоційного і професійного вигорання є її 
тривала співпраця з редакційною колегією жур-
налу «Учитель початкової школи», де упродовж 
2017-2019 років було надруковано декілька пуб- 
лікацій практичного змісту. 

Наукові розвідки, активна громадянська пози-
ція сприяли налагодженню тісної співпраці з про-
відними закладами вищої освіти Польщі, Румунії, 
Австрії, Білорусі. У 2017 році на щорічному конгресі 
країн-учасниць програм Erasmus+ Н.І. Мачинська 
презентувала діяльність кафедри початкової та до-
шкільної освіти, що стала передумовою укладан-
ня угоди про співпрацю між Львівським вишем та 
університетом міста Клягенфурт в Австрії. У 2018 
році Н.І. Мачинська була серед членів делегації, 
яка представляла Україну на Міжнародному осві-
тянському форумі, що проходив в університеті іме-
ні Штефана чел Мари (Сучава, Румунія), а в 2019 
році взяла участь у Міжнародних Кирило-Мефо-
діївських читаннях (Мінськ; Білорусь).

Життєве кредо Мачинської Наталії Ігорівни – 
Ми приречені на успіх… І це дає поштовх до  
діяльності, стимул до наукових розвідок, збага-
чує потенціал громадської активності.
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Мельник Андрій Васильович народився в 
місті Суми 16 травня 1972 року. В 1993 році 

закінчив з відзнакою Сумський сільськогоспо-
дарський інститут, за спеціальністю «Агроно-
мія». Свою трудову діяльність розпочав на посаді 
лаборанта кафедри рослинництва. В 1994 році 
вступив до аспірантури Сумського державного 
аграрного університету. Одночасно з навчан-
ням в аспірантурі працював асистентом кафед- 
ри рослинництва. В 1999 році захистив дисер-
тацію та отримав науковий ступінь кандидата 
сільськогосподарських наук за спеціальністю 
06.01.09 – рослинництво. В 2002 році присвоє-
не вчене звання доцента. 

Андрій Васильович, володіючи добрими ор-
ганізаторськими здібностями та будучи висо-
кокваліфікованим фахівцем працював на від-
повідальних посадах Сумського національного 
аграрного університету (начальником науково- 
дослідної частини, проректором з міжнародної 
діяльності та перспективного розвитку). Скон-
центрувавши увагу на науковій роботі, доцент 
А.В. Мельник у 2013 році захистив докторську 
дисертацію в Національному університеті біоре-
сурсів та природокористування (Київ). З берез-
ня 2013 року по теперішній час працює профе-
сором кафедри садово-паркового та лісового 
господарства Сумського національного аграр-
ного університету (СНАУ). В травні 2015 року 
обраний академіком Академії наук вищої шко-
ли України. 

За час роботи у Сумському НАУ було підготов-
лено і видано 205 наукових праць (у тому числі 
7 включених до міжнародних наукометричних 
баз Scopus та Web of Science Core Collection), 
45 навчально-методичних праць (6 посібників, 
2 монографії). Учасник 50 міжнародних науко-
вих конференцій в Україні, Великій Британії, 
Білорусії, Німеччині, Туреччині, Польщі, Боснії 
та Герцеговині, Росії, Румунії та міжнародних 
проєктів у галузі раціонального використан-
ня природних ресурсів спільно з університе-
тами ВОКU (Австрія) та Nurtingen (Німеччина). 
Співавтор 6 авторських свідоцтв та 4 наукових 
рекомендацій.

Під науковим керівництвом професора 
А.В. Мельника захищено десять дисертацій-
них робіт на здобуття наукового ступеня кан-
дидата сільськогосподарських наук, зокрема 
іноземних громадян – Джонс Акуаку, Шаббір 
Гулям, Алі Шахід. На даний час здійснює ке-
рівництво підготовкою п’яти кандидатських та 
двох докторських дисертаційних робіт. Член 
спеціалізованих вчених рад Д 26.004.10 при На-
ціональному університеті біоресурсів і приро-
докористування та Д 55.859.03 при Сумському 
НАУ. Веде наукові дослідження за напрямом: 
«Визначення оптимальних умов реалізації  
біологічного потенціалу і селекційне удоскона-
лення олійних та декоративних культур в Лісо-
степу України». Як міжнародне визнання шко-
ли професора А.В. Мельника слід зазначити 
бажання виконувати дослідження під його ке-
рівництвом іноземними аспірантами, зокрема 
громадянами Гани, Пакистану, Кувейту та Китаю. 

Андрій Мельник є заступником голови екс-
пертної групи з проведення оцінювання ефек-
тивності діяльності закладів вищої освіти в 
частині провадження ними наукової (науково- 
технічної) діяльності за науковим напрямом 
«Аграрні науки та ветеринарія» при Міністер-
стві освіти і науки України. 

Професор А.В. Мельник йде в ногу з часом, 
вільно володіє англійською мовою та комп’ю-
терними й освітніми технологіями. Бере актив-
ну участь у розробці програм розвитку агро-
промислового комплексу держави. За період 
роботи відзначався державними преміями та 
стипендіями: лауреат Премії Кабінету Міністрів 
України «За вагомий внесок молоді в розбудову 
держави»; стипендіат Кабінету Міністрів Україна 
для молодих вчених. Був нагороджений грамо-
тами голови обласної державної адміністрації 
та Міністра освіти і науки України. 

У 2018 році Андрій Васильович нагородже-
ний знаком Міністерства освіти і науки Украї- 
ни «Відмінник освіти України», а в 2021 році наго-
роджений вищою відзнакою Міністерства освіти 
і науки України орденом «За наукові та освітні 
досягнення».Мельник Мельник 

Андрій ВасильовичАндрій Васильович
Професор кафедри садово-паркового та лісового господарства Сумського 
національного аграрного університету, доктор сільськогосподарських наук, 

професор, академік Академії наук вищої школи України, відмінник освіти України
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На самому початку цього століття – 20 лю-
того 2001 року – Володимир Мельничен-

ко був призначений генеральним директором 
Культурного центру України в Москві й очолю-
вав його до липня 2015 року. За цей час Україн-
ський дім у Москві здобув статус Національного 
і світове визнання. Це сталося, значною мірою, 
завдяки величезній науково-видавничій діяль-
ності Володимира Юхимовича. Знаний літера-
турознавець Сергій Гальченко зафіксував: «Він 
уже ввійшов в історію небаченим ніколи раніше 
виданням більш як 20 українознавчих книг у ро-
сійській столиці українською мовою (!)». Йдеть-
ся про капітальні монографії, в яких висвітлено 
патріотичну діяльність у Москві великих україн- 
ців Осипа Бодянського, Михайла Максимови-
ча, Пантелеймона Куліша, Михайла Щепкіна. 
Особливе значення мають фундаментальні ав-
торські енциклопедії-хроноскопи «Шевченків-
ська Москва», «Гоголівська Москва», «Москва 
Михайла Грушевського», в яких розкрито їхнє 
ставлення до Москви й Московщини. Скажімо, 
коли навесні 2014 року вийшла книга Володи-
мира Мельниченка про Михайла Грушевського, 
національний класик Дмитро Павличко писав 
автору: «Дуже дякую за «Москву Михайла Гру-
шевського». Сучасна московська влада за таку 
енциклопедію-хроноскоп про найвидатнішого 
українського націоналіста мала б Вас замкнути 
на багато літ до криміналу…». Сергій Гальчен-
ко відзначив, що «лише мужній український 
патріот здатен був опублікувати подібні праці 
в Москві…». Відомий публіцист Віталій Абліцов 
лапідарно зафіксував, що московські видання 
Володимира Мельниченка – «це без перебіль-
шення громадянський подвиг».

Отже, переконуємося, у чому саме полягає 
справжня, а не декларативна, словесна відда-
ність Україні…

На посаді генерального директора Національ-
ного культурного центру України в Москві Во-
лодимира Мельниченка було нагороджено По-
чесною грамотою Верховної Ради України «За 
особливі заслуги перед Українським народом» 
(2002), присвоєно звання заслуженого діяча 
науки і техніки України (2004), обрано членом- 
кореспондентом Національної академії педа-
гогічних наук України (2003), почесним акаде-
міком Національної академії мистецтв України 
(2013), нагороджено орденом Української Пра-
вославної Церкви Святителя Димитрія (Туптала) 
митрополита Ростовського (2013) і орденом «За 
заслуги ІІІ Ступеня» (2013), багатьма відомчими 
відзнаками Міністерства культури і мистецтв 
України, Міністерства освіти і науки України, 
Державного комітету телерадіо України. Най-
вагомішою оцінкою великої плідної діяльності 
Володимира Мельниченка в ім’я України було 

присудження йому в 2009 році Національної 
премії України імені Тараса Шевченка. 

Коли Володимир Мельниченко повернувся 
в Київ, великий Іван Драч писав: «Володимир 
Юхимович… усе вміє – і писати і видавати… У 
нього почнеться київський період... Людина з 
Медвина, шабльованого Будьонним, незнищи-
ма – зі скарбами знань, із неймовір’ям майбут-
ніх злетів».

Вчений уповні виправдав ці гаряче-мудрі сло-
ва геніального поета й друга. У 2016 році його 
було обрано академіком Національної академії 
педагогічних наук України. За шість років Воло-
димир Мельниченко видав у київському видав-
ництві «Либідь» книги: «Михайло Грушевський у 
Москві» (в її презентації в лютому 2016 року взя-
ли участь три Президенти України – Леонід Крав-
чук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко); «Михайло 
Грушевський: «Шевченко – святий національний 
прапор»: сто історій і розповідей про двох укра-
їнських геніїв» (2017); «Володимир Мельничен-
ко. Біобібліографія» (2018); «Мої духовні криниці. 
Статті та інтерв’ю ХХІ століття» (2019); «Подробиці 
Шевченкового життя: 370 історичних мініатюр, 
есеїв і начерків» (2021). Здана до видавництва 
фундаментальна книга «Нове прочитання Що-
денника Тараса Шевченка. Авторський комен-
тар». Про новизну цього дослідження особливо 
вагомо свідчить суттєве розширення кількості 
коментарів. Якщо в академічному виданні почат-
ку ХХІ століття їх близько 930, то в авторсько-
му – більш як 2,5 тис., отже, створено 1,5 тис. аб-
солютно нових коментарів. Водночас критично 
переосмислено й значно доповнено важливою 
інформацією більшість уже відомих тлумачень 
Шевченкового тексту. Наново написано всі ко-
ментарі до найменше досліджених у минулому 
столітті щоденникових записів у Москві. Опублі-
ковано також понад 130 великих і грунтовних 
статей. За словами видатного літературознавця, 
академіка Національної академії наук України 
Миколи Жулинського, праці вченого пронизує 
«особливе чуття історика і глибинний патріо-
тизм». Загальний обсяг публікацій «київського 
періоду» вже становить понад 300 друкованих 
аркушів. Як влучно сказав академік Петро То-
лочко про Володимира Мельниченка, «він один 
є цілий науково-дослідний інститут»…

Володимир Юхимович Мельниченко нагород-
жений Міжнародною літературно-мистецькою 
премією імені Григорія Сковороди «За серію 
фундаментальних праць в галузі Шевченко- 
знавства та Грушевськознавства» (2018), ди-
пломом «Автор концепції нової наукової істори-
ко-літературної бази української ментальності» 
(2019), медалями Національної академії педа-
гогічних наук України «Володимир Мономах» 
(2016), «Іван Франко» (2021).

Мельниченко Мельниченко 
Володимир ЮхимовичВолодимир Юхимович

Академік НАПН України, почесний академік НАМ України, доктор історичних наук, 
лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, заслужений діяч науки 

і техніки України, член Національної спілки письменників України
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Досвід професійної діяльності Наталії Олек-
сандрівни Микитенко на факультеті іно-

земних мов, зокрема на кафедрі іноземних мов 
для природничих факультетів складає понад 
20 років. Вона висококваліфікований фахівець, 
що володіє педагогічною майстерністю, корис- 
тується повагою викладачів і студентів. З 2013 
року Наталія Микитенко – професор кафедри, 
а з 2017 – завідувач кафедри іноземних мов для 
природничих факультетів. 

У 2006 році Н.О. Микитенко захистила дисер-
тацію на здобуття наукового ступеня кандида-
та педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти, у 2012 
році – дисертацію на здобуття наукового ступе-
ня доктора педагогічних наук зі спеціальностей 
13.00.02 – теорія і методика навчання (германські 
мови) та 13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти на тему «Теорія і технології формування 
іншомовної професійної компетентності май-
бутніх фахівців природничих спеціальностей». 
У 2009 році їй присвоєно вчене звання доцента 
кафедри іноземних мов, а в 2015 – професора 
кафедри іноземних мов.

Професор Н.О. Микитенко – відомий науковець 
в галузі теорії та методики навчання іноземних 
мов, фундатор наукової школи теорії і методики 
навчання іноземних мов Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка. Під її ке-
рівництвом захищено 14 дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата педагогічних наук 
зі спеціальностей 13.00.02 – теорія і методика 
навчання (германські мови), 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти та 2 дисертації на 
здобуття наукового ступеня доктора філософії 
зі спеціальності 015 – професійна освіта. 

Наталія Олександрівна є керівником теми 
«Ефективні методики та інноваційні технології 
викладання іноземних мов у контексті євроін-
теграції: досвід та перспективи» (0120U102551), 
у межах якої здійснюються дослідження з теорії 
і методики викладання іноземної мови, інозем-
ної мови за професійним та академічним спря-
муванням. Молоді дослідники обґрунтовують 
ефективні методики та інноваційні технології 
формування іншомовної професійно-комуні-
кативної, стратегічної й міжкультурної компе-Микитенко Микитенко 

Наталія ОлександрівнаНаталія Олександрівна
Завідувач кафедри іноземних мов для природничих факультетів 

 Львівського національного університету імені Івана Франка,  
доктор педагогічних наук, професор

тентностей майбутніх фахівців нефілологічних 
спеціальностей, аналізують сучасні методи і за-
соби навчання іноземних мов за професійним 
спрямуванням, зокрема в умовах онлайн нав-
чання із залученням Інтернет ресурсів. 

Професор Н.О. Микитенко – член двох постій-
но діючих спеціалізованих учених рад із захи-
сту докторських (Д 58.053.03) та кандидатських 
(К 58.053.05) дисертацій та чотирьох разових 
учених рад із захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії. Офіцій-
ний опонент 30 дисертацій на здобуття науко-
вого ступеня доктора наук, кандидата наук і 
доктора філософії. 

Наталія Микитенко є членом редакційної ко-
легії Наукового вісника Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка. Серія: 
«Іноземна філологія», Наукового вісника Львів-
ського національного університету імені Івана 
Франка. Серія: «Педагогічна», Наукового вісни-
ка Ужгородського університету. Серія «Сучасні 
дослідження з іноземної філології», Наукового 
вісника Ужгородського університету. Серія «Пе-
дагогіка. Соціальна робота». 

Друкований науковий доробок Наталії Олек-
сандрівни становить 103 наукові та навчаль-
но-методичні праці, у тому числі 2 монографії, 66 
статей у наукових періодичних виданнях Украї-
ни, зарубіжних наукових періодичних виданнях, 
зокрема 3 – у виданнях, що індексуються у нау-
кометричних базах Web of Science та Scopus, 12 
посібників та 1 підручник з англійської мови для 
майбутніх фахівців природничих спеціальнос-
тей. Наукові розвідки Н.О. Микитенко співзвуч-
ні з прогресивними та інноваційними ідеями 
у сфері формування іншомовної професійно- 
комунікативної компетентності у студентів не-
філологічних спеціальностей, про що свідчить 
високий індекс цитувань.

Багаторічна сумлінна праця, плідний внесок 
у розвиток науки та високий професіоналізм 
Наталії Олександрівни Микитенко відзначені 
подякою ректора Львівського національного 
університету імені Івана Франка, грамотою го-
лови Львівської обласної організації профспіл-
ки працівників освіти і науки України, Почесною 
грамотою Кабінету Міністрів України.
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педагогів» (№ 0113U000293). У 2016-2018 роках 
була науковим керівником наукової теми мо-
лодих вчених «Теоретико-методичний супровід 
діалогічної взаємодії релігійних ідентичнос- 
тей у культурно-освітніх практиках народів Пів-
нічного Приазов’я» (№ 0116U006913) – одним 
із перших наукових проєктів молодих учених 
в Україні з гуманітарного напряму. 

З 2017 року Людмила Юріївна працює на 
посаді проректора з наукової роботи МДПУ 
ім. Б. Хмельницького, у 2018 році нею, як пред-
ставником університету, було підписано Вели-
ку Хартію Університетів в Іспанії (Саламанка). 
З 2019 року є науковим консультантом науко-
вої теми молодих вчених «Розробка методоло-
гії психолого-педагогічного супроводу сімей, 
які виховують дітей з особливими потребами» 
(№ 0119U002003). 

На сьогодні Л.Ю. Москальова займається 
підготовкою кадрів вищої кваліфікації – під ї ї 
керівництвом захищено 9 кандидатських ди- 
сертацій (О. Канарова, І. Яковенко, Г. Єрмак, 
Ю. Шевченко, Д. Федоренко, А. Ускова, О. Пос- 
тильна, С. Подпльота, О. Федоренко), 1 док-
торську дисертацію (Ю. Шевченко), здійснює 
керівництво 4 аспірантами та 1 докторантом. 

Людмила Юріївна є головним редактором На-
укового вісника Мелітопольського державного 
педагогічного університету Серія: Педагогіка 
(фахове видання категорії Б). 25-27 вересня 
2019 року брала участь у Другому міжнарод-
ному фестивалі інклюзивних практик «Долаю- 
чи кордони – 2019» (Урекі, Грузія), де була на-
городжена дипломом переможця конкурсу «Ін-
клюзивні практики майбутнього: ідеї, іннова-
ції, дослідження» у номінації «Дослідження», 
тема проєкту «Методика оцінки інклюзивних 
суспільств».

У 2020 році Л.Ю. Москальова нагороджена 
Почесною грамотою за вагомий внесок і плід-
ну організаторську діяльність із створення на-
ціональної освіти європейського рівня під час 
ХІ Міжнародної виставки навчальних закладів 
«Сучасні заклади освіти – 2020» (Київ).

Москальова Людмила Юріївна відома в 
Україні та за ї ї межами в галузі педа-

гогічної науки. На сьогодні вчена досліджує 
процеси, пов’язані із моральними якостями 
особистості, ї ї соціалізації у соціумі. У науково-
му доробку наявні понад 150 наукових праць, 
монографій, підручників, посібників, наукових 
статей зокрема, у журналах, що індексуються 
у Scopus, Web of Science. Людмила Юріївна є 
членом Президії Ради проректорів з наукової 
роботи при Міністерстві освіти і науки (МОН) 
України, заступником голови експертної ради 
при МОН України з питань експертизи психо-
лого-педагогічних проєктів. Успішно працю-
вала у різних проєктах: «Соціальна робота у 
громаді» – Луганський національний педаго-
гічний університет ім. Т.Шевченка, «Програ-
ма підтримки міжнародних наукових дослід-
жень у МДПУ» – Мелітопольський державний 
педагогічний університет (МДПУ) імені Богдана 
Хмельницького, «Про професійну перепідго-
товку військозобов’язаних Збройних Сил Укра-
їни» – проєкт ОБСЄ за підтримки Міжнародно-
го фонду соціальної адаптації тощо.

10 листопада 2010 року Москальовою Людми-
лою Юріївною ініційовано створення науково-до-
слідної лабораторії духовно-морального вихо-
вання у складі міжнародної кафедри ЮНЕСКО 
 «Духовно-культурні цінності виховання та 
освіти» Інституту духовного розвитку людини 
Східноукраїнського національного університету 
ім. В. Даля на базі МДПУ ім. Б. Хмельницького.

Упродовж 2008-2011 років Л.Ю. Москальова 
працювала над написанням докторської дисер-
тації в Інституті проблем виховання Національ-
ної академії педагогічних наук (НАПН) України, 
науковий консультант – директор Інституту, 
доктор психологічних наук, академік І.Д. Бех. 
Докторську дисертацію за фахом 13.00.07 – тео- 
рія та методика виховання «Теоретико-мето-
дичні засади виховання у майбутніх учителів 
морально-етичної культури» було захищено у 
2011 році. За період роботи в МДПУ ім. Б. Хмель-
ницького (2007-2011) займала посаду доцента 
кафедри соціальної педагогіки та дошкільної 
освіти, з 1 вересня 2011 року обіймає посаду 
завідувача кафедри соціальної педагогіки та 
дошкільної освіти, з 8 січня 2012 року − поса-
ду професора цієї ж кафедри. 

У 2013 році Людмила Юріївна отримувала 
іменну стипендію Верховної Ради України для 
найталановитіших молодих учених (Поста-
нова Верховної Ради України від 16 березня 
2007 року №774-V). 

У 2013-2015 роках Л.Ю. Москальова брала 
участь у реалізації фундаментальної науко-
во-дослідної теми «Людиновимірність гармо-
нізації культурно-освітнього простору майбутніх  

Москальова Москальова 
Людмила ЮріївнаЛюдмила Юріївна

Проректор з наукової роботи Мелітопольського державного  
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького,  

доктор педагогічних наук, професор
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Мосякова Мосякова 
Ірина ЮліївнаІрина Юліївна

Директор Центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» міста Києва,  
кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України,  

відмінник освіти України, відмінник столичної освіти, нагороджена знаком  
«Софія Русова», «Василь Сухомлинський» Міністерства освіти і науки України

Мосякова Ірина Юліївна знаний в Україні 
фахівець у сфері позашкільної освіти. У її 

науковому доробку майже 100 наукових статей. 
Ірина Юліївна є членом Президії Міжнародної 
асоціації позашкільної освіти, членом Громад-
ської асоціації «Агенція розвитку освітньої по-
літики», Усеукраїнської громадської організації 
«Асоціація авторських шкіл України» з лютого 
2021 року, членом Науково-методичної комісії 
з інноваційної діяльності науково-методичної 
ради Міністерства освіти і науки (МОН) України з 
червня 2016 року, членом Громадської ради МОН 
України з липня 2016 року, членом Громадської 
ради Державної служби якості освіти України.

Упродовж 2009-2018 років І.Ю. Мосякова 
працювала над написанням кандидатської ди- 
сертації в Інституті педагогіки Національної 
академії педагогічних наук України, науковий 
керівник – доктор педагогічних наук, профе-
сор Л.М. Калініна. Кандидатську дисертацію за 
фахом 13.00.06 – теорія і методика управління 
освітою 011 освітні, педагогічні науки «Організа-
ційно-педагогічні засади управління багатопро-
фільним позашкільним навчальним закладом» 
було захищено у 2018 році. З жовтня 2020 року 
Ірина Юліївна є докторантом Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького. 

Ірина Мосякова – досвідчений керівник, який 
вміє побачити перспективи закладу освіти, 
управлінець-професіонал, що забезпечує єд-
ність дій педагогічного колективу, сім’ї, гро-
мадськості. Творчо підходить до організації 
освітнього процесу, максимально підтримує 
ініціативу та використовує інтелектуальний і 
творчий потенціал педагогів, залучає вчених 
до вирішення нагальних проблем позашкіль-
ної освіти. Організовує інноваційно-методич-
ний простір для професійного розвитку інди-
відуально-особистісних якостей, професійних 
цінностей та компетентностей кожного педаго-
га. Велику увагу приділяє модернізації систе-
ми управління закладом позашкільної освіти, 
консолідації колективу педагогів, батьків і здо-
бувачів позашкільної освіти Центру творчості 
«Шевченківець» для впровадження активних 
змін у освітній процес. 

Як керівник Центру творчості дітей та юна-
цтва «Шевченківець» міста Києва І.Ю. Мосякова 
є автором «Концепції і моделі авторського зак- 
ладу позашкільної освіти – «ШКОЛА ЖИТТЄ- 
ТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ», стратегії та так-
тичних завдань діяльності» що підтверджено 
свідоцтвом про реєстрацію авторського права 
№ 86967 від 19.03.2019 року.

Ірина Юліївна була делегатом ІІІ Всеукраїн-
ського з’їзду працівників освіти, є учасником: 
міжнародних конференцій – «Інноваційний  

розвиток позашкільної освіти в умовах реалі-
зації концепції «Нова українська школа», «Здо-
ров’я сприятливе освітнє середовище сучасно-
го закладу освіти: виклики, пошуки, тенденції», 
«Ціннісно-орієнтований сталий розвиток освіти: 
уроки ЄС для України», «Авіаційна та екстре-
мальна психологія у контексті технологічних 
досягнень», «Психолого-педагогічні координа-
ти розвитку особистості», «Сучасні підходи до 
організації роботи з дітьми, що мають особли-
ві освітні потреби», «Формування базових ком-
петентностей у вихованців позашкільних нав-
чальних закладів», «Наукова еліта у розвитку 
держав»; міжнародних семінарів – «Розвиток 
волонтерського руху через діяльність шкіль-
них Євроклубів України та Польщі», «Україна та 
ЄС статус відносин як освітніх питань», «Освіт-
ні завдання в східному партнерстві ЄС», «Су-
часні підходи до освіти та розвитку талантів»; 
міжнародних конгресів – «Міжнародний освіт-
ній конгрес»; міжнародних форумів – «Форум 
з позашкільної освіти»; всеукраїнських конфе-
ренцій – «Професійний розвиток педагога у ви-
сокосмисловому полі сучасної освіти», «Позаш-
кільна освіта у викликах сучасності: досягнення 
та вектори розвитку», «Дистанційне та зміша-
не навчання як засіб реалізації індивідуальної 
траєкторії професійного зростання педагога», 
«Людина майбутнього в інформаційно-знаннє-
вому вимірі», «Інноваційний навчальний заклад: 
досвід, стратегії розвитку»; всеукраїнських се-
мінарів – «Допрофесійна і професійна освіта в 
умовах багатопрофільного позашкільного на-
вчального закладу: хореографічне та образот-
ворче мистецтво»; всеукраїнських форумів – 
«Освіта України 30: вектори якості та успіху» 
секція «Стратегічна сесія з розвитку позаш-
кільної освіти», «Освіта. Бізнес. Держава. Спів-
робітництво заради добробуту», «Інноваційні 
трансформації в сучасній освіті: виклики, реа-
лії, стратегії», «Позашкільна освіта в умовах де-
централізації», «Форум з позашкільної освіти»; 
круглих столів – «Позашкілля в Законі України 
«Про освіту», «Актуальні питання позашкільної 
освіти в умовах децентралізації та реформу-
вання системи освіти», «Система освіти Укра-
їни: терміни і визначення», «Компетентнісний 
підхід у позашкільній освіті: досвід, проблеми, 
перспективи»; програми розвитку для освітян 
«Трансформація освіти: агенти змін Нової Укра-
їнської школи»; саміту позитивних освітніх змін.

Мосякова Ірина Юліївна брала участь у пуб- 
лікації колективної монографії за напрямком 
Педагогічні науки «Theoretical foundations of 
the functioning of Education. Ways to improve 
the effectiveness of educational activities / Тео-
ретичні основи функціонування освіти. Шляхи 
підвищення ефективності освітньої діяльності.
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Нестерович Богдан Іванович присвятив му-
зично-освітній роботі понад 40 років. От-

римав міцну фахову підготовку і набув великий 
практичний досвід роботи в освітніх закладах 
України. Закінчив Чернівецьке музично-педа-
гогічне училище (клас баяна К.В.Унгуряна); му-
зично-педагогічний факультет Вінницького пе-
дагогічного інституту ім.М.Островського (клас 
баяна В.Ф.Поліщука). Працював вчителем му-
зики у загальноосвітніх школах Чернівців і Ві-
нниці. Понад 20 років працював викладачем по 
класу баяна Немирівського, потім Вінницького 
педагогічного училища. За результатами атеста-
ції отримав вищу кваліфікаційну категорію «ви-
кладач-методист». 

З 2000 року Богдан Іванович перейшов пра-
цювати на музично-педагогічний факультет Ві-
нницького державного педагогічного універси-
тету імені Михайла Коцюбинського. 2009 року 
захистив кандидатську дисертацію «Підготовка 
майбутніх учителів початкових класів до поза-
класної музично-виховної роботи з молодшими 
школярами» (науковий керівник – доктор пе-
дагогічних наук, професор Б.А. Брилін). Автор 
близько 150 наукових праць (серед них – чис-
ленні статті у фахових виданнях України і зару-
біжжя; програми, навчальні посібники з грифом 
МОН України). Автор обробок народних пісень 
у перекладі для баяна. Неодноразово нагород-
жений почесними грамотами МОН України та 
освітніх закладів. 

Науково-методична творчість Б.І.Нестерови-
ча розгорталася у плідній співпраці з доцента-
ми А.В. Березою та В.К. Лебедєвим. Протягом 
2007–2017 років авторським колективом було 
підготовлено і видано більше десяти навчаль-
них та навчально-методичних посібників для ви-
кладачів та студентів музичних спеціальностей. 
Це такі посібники, як: «Вивчення поліфонічних 
творів у класі баяна» (2007), «Твори українських 
композиторів у класі акордеонно-баянного вико-
навства: в 3-х т.» (2008-2009); «Виконавська під-
готовка баяніста − майбутнього вчителя музики» 

(2012); «Твори великої форми в класі акордеонно- 
баянного виконавства: в 3-х т.» (2013-2016). «Ін-
струментальна підготовка студента-баяніста: 
контекст формування виконавсько-педагогіч-
них навичок майбутнього вчителя музичного 
мистецтва» (2017) тощо. Вагома частка посіб-
ників присвячена важливому аспекту профе-
сійної підготовки вчителя музики – формуван-
ню навичок продуктивної самостійної роботи 
з музичним інструментом. Чільна увага приді-
лена формуванню професійно-мотиваційної 
сфери студента мистецьких спеціальностей у 
контексті осмислення соціальної значущості 
обраної професії. Належне місце посідають у 
посібниках шляхи формування компетентніс-
них уявлень студентів про виховне та приклад-
не значення музики в житті людини. Детально 
розкриті методичні аспекти формування ху-
дожньо-виконавської техніки баяніста із вклю-
ченням методичних зразків та ілюстративного 
матеріалу. Утім домінантним в авторській мето-
дичній пропозиції стало формування слухо-ру-
хових зв’язків виконавця (баяніста). 

Окрема увага приділена Б.І. Нестеровичем нау- 
ково-методичним особливостям розгортання 
позакласної музично-виховної роботи в школі 
першого ступеня.На ґрунті значного практич-
ного досвіду підготовлено методичний посібник 
«Організація музично-виховної роботи з молод-
шими школярами в контексті компетентнісно-
го підходу до педагогічної практики майбутніх 
учителів початкових класів» (2008), а також 2 
видання навчального посібника з грифом МОН 
України «Педагогічні основи позакласної му-
зично-виховної роботи в школі» (2010, 2015). 
Усі книги є добре відомими серед спеціалістів 
музично-педагогічного профілю науково-мето-
дичними виданнями і широко представлені в 
бібліотеках України. 

Нестерович Нестерович 
Богдан ІвановичБогдан Іванович

Доцент кафедри мистецтвознавства, інструментальної підготовки та хореографії 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 

кандидат педагогічних наук, доцент
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Нечипоренко Нечипоренко 
Валентина ВасилівнаВалентина Василівна

Нечипоренко Валентина Василівна розпоча-
ла трудову діяльність у 1977 році вчителем 

початкових класів у загальноосвітній середній 
школі №39 міста Запоріжжя. У 1986 році пере-
ведена на посаду заступника директора з на-
вчальної роботи Запорізької загальноосвітньої 
санаторної школи-інтернату №8, з 1989 по 2014 
рік працювала директором цього закладу, а в 
2015 році призначена ректором комунального 
закладу вищої освіти «Хортицька національна 
навчально-реабілітаційна академія» Запорізь-
кої обласної ради.

Працюючи на посаді керівника навчально- 
реабілітаційної установи, Валентина Василівна 
зробила вагомий внесок у практику проєкту-
вання і практичного забезпечення інноваційно-
го розвитку навчального закладу нового типу 
в системі освіти України – навчально-реабіліта-
ційного центру. Як результат успішної експери-
ментальної роботи, наказом Міністерства освіти 
і науки України від 22.03.2007 №229 Хортиць-
кому навчально-реабілітаційному центру нада-
но статус інноваційного, а в 2010 році Указом 
Президента України від 28.01.2010 № 76/2010 за 
вагомий внесок у розвиток вітчизняної освіти, 
розроблення і практичну реалізацію інновацій-
них технологій комплексної медичної, психоло-
го-педагогічної, соціальної реабілітації дітей та 
молоді з особливими освітніми потребами за-
кладу надано статус національного.

Упродовж 30-річного періоду розбудови сис-
теми освіти незалежної України заклад під ке-
рівництвом Валентини Василівни розвивається 
як інноваційна освітньо-реабілітаційна система, 
соціокультурне значення якої безперервно під-
вищується. Як результат, рішенням Запорізької 
обласної ради від 27.08.2015 №45 змінено тип та 
найменування комунального закладу «Хортиць-
кий національний навчально-реабілітаційний 
багатопрофільний центр» Запорізької обласної 
ради на комунальний заклад вищої освіти «Хор-
тицька національна навчально-реабілітаційна 
академія» Запорізької обласної ради. У струк-
турі Хортицької національної академії функціо- 
нують факультет реабілітаційної педагогіки та 
соціальної роботи, факультет мистецтва та ди-
зайну, педагогічний фаховий коледж, науковий 
ліцей, санаторна школа з дошкільними група-
ми, центр комплексної реабілітації осіб з інва-
лідністю.

У 2007 році В.В. Нечипоренко захистила кан-
дидатську дисертацію на тему «Системний роз-
виток навчально-реабілітаційного центру як умо-
ва формування життєвих компетенцій в учнів з 
обмеженими можливостями здоров’я». В 2013 
році їй присвоєно вчене звання доцента кафед-
ри педагогіки і педагогічної майстерності. У 2014 
році Валентина Василівна захистила докторську 

дисертацію на тему «Теоретичні та методичні за-
сади навчально-реабілітаційної діяльності спе-
ціального закладу як відкритої соціально-освіт-
ньої системи». У 2019 році їй присвоєно вчене 
звання професора кафедри спеціальної педа-
гогіки та спеціальної психології.

Досвід багаторічної роботи Валентини Ва-
силівни представлений у 214 наукових працях, 
серед яких 11 монографій, 16 науково-методич-
них і навчально-методичних посібників, статті 
у виданнях, включених до наукометричних баз 
Scopus (6 статей) та Web of Science (3 статті), 
46 статей у наукових фахових виданнях Украї- 
ни, численні тези у збірниках матеріалів між-
народних і всеукраїнських конференцій, статті 
у наукових збірниках тощо. 

Результатом науково-дослідної діяльності, на-
лагодження ефективних механізмів взаємодії з 
академічною спільнотою, активного залучення 
талановитої молоді до інноваційної діяльності є 
розбудова та функціонування в Хортицькій на-
ціональній академії Української наукової школи 
педагогіки та психології життєтворчості особис- 
тості, керівником якої є професор В.В. Нечипо-
ренко. Під керівництвом Валентини Василівни 
випускниками Хортицької національної академії, 
які працюють у закладі, захищено сім дисер- 
тацій на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук. Валентина Василівна регу-
лярно виступає як офіційний опонент на захи-
стах дисертацій та рецензент авторефератів 
дисертацій, поданих на здобуття наукового сту-
пеня кандидата (доктора філософії) та доктора 
педагогічних наук. За її ініціативи організовано 
та проведено численні заходи всеукраїнського 
та міжнародного рівнів щодо організації особи-
стісно зорієнтованого інклюзивного навчання.

Справжнього керівника визначають резуль-
тати роботи закладу освіти. Нині Хортицька на-
ціональна навчально-реабілітаційна академія є 
базовим закладом у Запорізькому регіоні щодо 
створення компетентнісно спрямованого ос-
вітньо-реабілітаційного простору, забезпечує 
безперервність і наступність освіти, комплек-
сної реабілітації, соціальної інтеграції та роз-
витку життєвої компетентності дітей та молоді 
з обмеженими можливостями здоров’я з пер-
шого року життя до здобуття вищої освіти. На-
уково-інноваційний підхід до оптимізації освіт-
ньо-реабілітаційної практики, всебічне сприяння 
розвитку наукових шкіл Хортицької національ-
ної академії, безмежна відданість улюбленій 
справі й інтересам держави характеризують 
Валентину Василівну як високопрофесійного, 
мудрого, досвідченого керівника, талановито-
го дослідника й успішного організатора інно-
ваційної діяльності у закладі та в системі осві-
ти і науки України. 

Ректор Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії Запорізької обласної ради,  
доктор педагогічних наук, професор, відмінник освіти України, заслужений учитель України, 

кавалер ордена княгині Ольги, «За заслуги перед Запорізьким краєм», лауреат Премії Верховної 
Ради України, нагороджена медаллю «Ушинський К.Д.», «Григорій Сковорода»  

Національної академії педагогічних наук України 
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Олейнікова Людмила Григорівна – доктор 
економічних наук, старший науковий спів-

робітник, завідувач відділу фіскальної політики та 
податкового регулювання науково-дослідного фі-
нансового інституту Державної навчально-науко-
вої установи «Академія фінансового управління».

Дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук Л.Г. Олейнікова 
захистила у 2006 році в Національному універ-
ситеті харчових технологій, а захист дисертації 
на здобуття наукового ступеня доктора еконо-
мічних наук відбувся у травні 2021 року в ДННУ 
«Академія фінансового управління». Рішенням 
Атестаційної колегії від 28 березня 2013 року їй 
присвоєно вчене звання «Старший науковий 
співробітник».

Людмила Григорівна має 83 наукових праці, 
виконаних автором самостійно та у співавтор-
стві, з них: монографії – 6 (у тому числі 2 одно-
осібні); розділи у колективних монографіях – 
12 (у тому числі в трьох закордонних), статті у 
фахових виданнях та виданнях, що входять до 
міжнародних наукометричних баз – 41 (у тому 
числі у виданнях, що індексуються в Scopus и 
WOS – 1; в іноземних періодичних виданнях – 8); 
наукові праці, які засвідчують апробацію мате-
ріалів дисертації – 24 (у тому числі в іноземних 
виданнях – 5). Загальний обсяг опублікованих 
робіт, що належить особисто автору, становить 
98,44 друкованих аркушів. 

Олейнікова Людмила Григорівна є експертом 
в галузі адміністрування податків, контролю по-
даткових зобов’язань та запобігання ухиленню 
від оподаткування. Її науковий доробок включає 
дослідження і рекомендації щодо податкового 
контролю, застосування податкових процедур, 
непрямих методів контролю податкових зобов’я-
зань платників, методів оцінки та впливу на рі-
вень корупції у фіскальних органах, формування 
умов для добровільного дотримання податково-
го законодавства платниками податків, удоско-
налення процедур подання податкової звітності 
та сплати податкових зобов’язань, податкового 
стимулювання у сфері малого бізнесу. Останнім 
часом роботи Людмили Олейнікової зосереджені 

на проблемах функціонування інформаційного 
середовища в податкових цілях, проблемах по-
даткової конкуренції, практичних аспектах пов’я-
заних з ухиленням від сплати податків в умо-
вах цифрової економіки, а також інституційним 
проблемам приєднання країни до міжнародного 
автоматичного обміну інформацією в податко-
вих цілях та формування конкурентоспроможної 
системи оподаткування в Україні. 

Впровадження теоретичних, методичних та 
науково-прикладних результатів досліджень 
Л.Г. Олейнікової імплементовані у практичній 
діяльності Міністерства фінансів України; Дер-
жавної податкової служби України; Державної 
фіскальної служби України, а також під час ви-
конання окремих досліджень ДННУ «Академія 
фінансового управління». Теоретичні розробки 
використовуються у навчальному процесі За-
порізького національного університету, Наці-
онального університету Державної податкової 
служби України, Київського національного еко-
номічного університету імені Вадима Гетьмана.

Під час роботи в Науково-дослідному фінан-
совому інституті ДННУ «Академія фінансового 
управління» Людмила Григорівна виявила себе 
висококваліфікованим фахівцем з питань адмі-
ністрування податків і зборів, аналізу податкової 
системи. Впродовж 2008-2020 років вона брала 
участь у понад 17 науково-дослідних роботах.

Результати досліджень Л.Г. Олейнікової в час- 
тині формування достовірного інформаційного 
середовища в податкових цілях, як елементу 
конкурентоспроможності податкової системи, 
були представлені в рамках 36-ї Сесії Міжуря-
дової робочої групи експертів з міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку та звітності 
(UNCTAD – ISAR), що відбулася у Женеві протя-
гом 30 жовтня – 1 листопада 2019 року.

Людмила Григорівна Олейнікова є членом 
робочої групи Міністерства фінансів України з 
вирішення проблемних питань оподаткування 
та сприяння підвищенню економічної актив-
ності бізнесу, а також членом Експертної ради 
з питань підготовки узагальнюючих податкових 
консультацій при Міністерстві фінансів України.Олейнікова Олейнікова 

Людмила ГригорівнаЛюдмила Григорівна
Завідувач відділу фіскальної політики та податкового регулювання  

науково-дослідного фінансового інституту Державної навчально-наукової установи 
«Академія фінансового управління», доктор економічних наук,  

старший науковий співробітник
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Отич Олена Миколаївна – вихованка шко-
ли педагогічної майстерності академіка 

Івана Андрійовича Зязюна. Доктор педагогіч-
них наук, професор, Почесний доктор Академії 
педагогічної майстерності, Почесний профе-
сор Європейського інституту післядипломно-
го удосконалення (EIDV; Словаччина); дійсний 
член Академії міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки та Міжнародної академії 
культури безпеки, екології та здоров’я; член Все-
української асоціації Василя Сухомлинського; 
член Асоціації педагогів і психологів з духов-
но-морального виховання.

Олена Отич пройшла науковий шлях від асис-
тента кафедри музики і співів Полтавського 
державного педагогічного інституту ім. В.Г. Ко-
роленка до завідувача відділу педагогічної ес-
тетики та етики, вченого секретаря, заступника 
директора і в.о. директора Інституту педаго-
гічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 
директора науково-дослідного інституту і про-
ректора з науково-методичної роботи та міжна-
родних зв’язків Університету менеджменту осві-
ти НАПН України, проректора з інноваційного та 
технологічного розвитку Державної екологічної 
академії післядипломної освіти та управління, 
головного наукового співробітника Інституту 
вищої освіти НАПН України.

Науковими інтересами професора О.М. Отич 
є педагогіка мистецтва і мистецька педагогіка, 
педагогічна майстерність, педагогічна естети-
ка та етика, духовна екологія суспільства, осо-
бистості й освітнього середовища, розвиток 
творчої індивідуальності учасників освітнього 
процесу, модернізація вищої освіти.

Розроблення системи професійного розвит-
ку науково-педагогічних працівників на засадах 
педагогіки мистецтва; обґрунтування методо-
логічних, теоретичних і методичних засад пе-
дагогіки мистецтва, мистецької педагогіки та 
арт-педагогіки як педагогічних субдисциплін, 
створення Концепції виховання як духовного 
преображення особистості – основні наукові 
здобутки О.М. Отич.

Разом з Іваном Андрійовичем Зязюном Оле-
на Миколаївна відкрила 36 центрів педагогіч-
ної майстерності і професійного розвитку пе-
дагогічних і науково-педагогічних працівників в 
Україні та за кордоном, сприяла створенню пси-
хологічного консультативно-тренінгового центру 
в Інституті педагогічної освіти і освіти дорос-
лих НАПН України. Значних зусиль доклала до 
створення в цьому Інституті кафедри ЮНЕСКО.

Отич Олена Миколаївна є засновником нау-
кової школи «Естетичні та етичні засади роз-
витку педагогічної майстерності фахівців ос-
вітньої галузі», в якій підготовлено 1 доктора і 
14 кандидатів педагогічних наук.

Професор О.М. Отич є автором понад 500 
наукових праць; h-індекс – 16, i10-індекс – 27; 
1 місце у рейтингу авторів і 3 місце у рейтингу 
наукових праць Електронної бібліотеки НАПН 
України. Співавтор Національної доповіді про 
стан і перспективи розвитку освіти в Україні 
(2016, 2021) та Національного освітньо-науко-
вого глосарію (2018).

Отич Олена Миколаївна – виконавчий дирек-
тор Консорціуму закладів післядипломної осві-
ти (2015-2018) та Українського відкритого уні-
верситету післядипломної освіти (2015-2019), 
у складі яких утворено лабораторії на громад-
ських засадах, тимчасові творчі колективи та 
робочі групи з дослідження актуальних проблем 
післядипломної освіти; створено Електронний 
репозитарій праць та Банк статистичних даних 
закладів післядипломної педагогічної освіти.

Професор О.М. Отич є ініціатором та орга-
нізатором міжнародних педагогічно-мистець-
ких читань пам’яті професора О.П. Рудницької  
(2003-2014), міжнародних літніх шкіл педагогічної 
майстерності, Шкіл молодого науковця, міжна-
родного та всеукраїнського конкурсів наукових і 
методичних праць з проблем педагогічної і мис-
тецької освіти, Всеукраїнського конкурсу науко-
вих, навчальних і методичних праць з проблем 
післядипломної освіти, презентацій наукової і 
методичної літератури з проблем педагогічної і 
мистецької освіти. За результатами цих заходів 
надруковано анотовані каталоги конкурсних ро-
біт учасників та 10 випусків збірника матеріалів 
Рудницьких читань «Педагогічна майстерність 
як система професійних і мистецьких компе-
тентностей», де О.М. Отич виступила заступни-
ком головного редактора. За її ініціативи запо-
чатковано видання фахового збірника наукових 
праць «Естетика і етика педагогічної дії» (кате-
горія Б; заступник головного редактора до 2015 
року). Міжнародна співпраця: співкерівник укра-
їнсько-австрійських, українсько-швейцарських та 
українсько-литовських освітніх і наукових проєк-
тів. Започаткувала запрошення гостьових про-
фесорів для читання лекцій студентам Універ-
ситету менеджменту освіти, наукові стажування 
та захист дисертацій зарубіжними науковцями. 

Отич Олена Миколаївна – переможець конкур-
сів наукових праць серед вчених НАПН України 
(2005, 2008, 2011), лауреат Національних конкур-
сів «Визначні наукові досягнення» (2013) та «На-
ціональне визнання наукових досягнень» (2019), 
лауреат звань «Кращий освітянин року» – 2014, 
2016, 2017 за версією Всеукраїнського тижне-
вика «Освіта»; «Автор року» – 2019 за версією 
Всеукраїнської газети «Освіта і суспільство»; 
«Успішний керівник» – 2019 за результатами 
Всеукраїнського проєкту «Успішні керівники в 
сучасному освітньому просторі України». 

Отич Отич 
Олена МиколаївнаОлена Миколаївна

Головний науковий співробітник Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних 
наук України доктор педагогічних наук, професор, Почесний доктор Академії педагогічної 

майстерності, Почесний професор Європейського інституту післядипломного удосконалення, 
нагороджена орденом «За заслуги»
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Людмила Іванівна Паньків – досвідчений 
фахівець у галузі мистецької освіти: пе-

дагог-науковець і практик: викладач фортепіа-
но у Національному педагогічному університеті 
імені М.П. Драгоманова і керівник учнівського 
музично-театрального колективу «Маестро» у 
позашкільному мистецькому закладі міста Киє- 
ва (ДОЕЦ), автор понад 80 наукових праць з 
проблем мистецької освіти і науковий керів-
ник студентів та аспірантів з написання бака-
лаврських, магістерських, дисертаційних робіт 
з питань художньо-естетичного навчання і ви-
ховання учнівської молоді.

Понад 15 років Л.І. Паньків працювала у скла-
ді спеціалізованої вченої ради Д 26.053.08 у На-
ціональному педагогічному університеті імені 
М.П. Драгоманова, була її вченим секретарем. З 
2021 року виступає експертом на разових спе-
ціалізованих вчених радах по захисту дисерта-
ційних робіт. Доцент Л.І. Паньків підготувала 4 
кандидатів педагогічних наук за спеціальністю 
13.00.02 – теорія та методика музичного навчання.

Наукове становлення Людмили Іванівни від-
бувалось у Національному педагогічному уні-
верситеті імені М.П. Драгоманова (на той час 
Державний педагогічний інститут імені М.П. Дра-
гоманова) за спеціальністю «Музика і педагогі-
ка» під керівництвом видатної вченої, фундато-
ра педагогіки мистецтва в Україні, професора 
Рудницької Оксани Петрівни. Саме улюблений 
педагог стала для Людмили Іванівни взірцем 
мистецько-педагогічної праці і натхненником 
у пошуку нових шляхів духовного, художньо- 
естетичного виховання молоді. Педагогічні ідеї 
Л.І. Паньків відображено у монографії «Форму-
вання художніх орієнтацій старшокласників у 
процесі музично-театральної діяльності: теорія, 
методологія, методика» (Київ, 2020) та численних 
науково-методичних працях, серед яких: «Роз-
виток духовно-творчих якостей учнів старшого 
шкільного віку засобами мистецтва» (Кропив-
ницький, 2020), «Педагогічні принципи органі-
зації мистецької діяльності учнів в умовах поза- 
шкільної освіти» (Київ, 2019), «Музичний театр 
у педагогічному дискурсі» (Київ, 2018), «Ціннісні 
пріоритети мистецького навчання старшоклас-
ників» (Київ, 2014), «Аксіологічні координати фа-
хової підготовки майбутніх учителів мистецьких 
дисциплін (Херсон, 2016), «Методичні рекоменда-
ції з організації проведення мистецьких заходів 
у загальноосвітній школі (Київ, 2011), «Діалогова 
стратегія музично-навчального процесу» (Київ, 
2020), «Діалогічний вектор сучасної мистецької 
освіти» (Ужгород, 2020).

37-річний педагогічний досвід Людмили Іва-
нівни Паньків з мистецького навчання студент-
ської та учнівської молоді було узагальнено в 
докторській дисертації «Теоретико-методичні 

засади формування художніх орієнтацій стар-
шокласників у процесі музично-театральної ді-
яльності», яку захищено в 2021 році за спеці-
альністю 13.00.07 – теорія і методика виховання. 

Людмила Іванівна є учасницею багатьох між-
народних і вітчизняних науково-практичних кон-
ференцій, форумів, семінарів («Гуманістичні орі-
єнтири мистецької освіти» (Київ, 2013, 2015, 2017, 
2019), «Інноваційні процеси в освітньому просто-
рі: доступність, ефективність, якість» (Луганськ, 
2013), «Мистецька освіта в європейському со-
ціокультурному просторі ХХІ століття» (Мука-
чево, 2020), «У діалозі з музикою» (Ужгород, 
2020), «Художня освіта на межі тисячоліть: здо-
бутки, проблеми, перспективи» (Ніжин, 2015), 
«Сучасні проблеми виконавської підготовки 
викладачів мистецьких дисциплін» (Херсон, 
2016), «Мистецька освіта в Україні: проблеми 
теорії і практики» (Київ, 2016). міжнародні пе-
дагогічно-мистецькі читання пам’яті професо-
ра О.П. Рудницької (Київ, 2013-2018), міжнарод-
ні науково-практичні читання пам’яті академіка 
Анатолія Авдієвського (Київ, 2017, 2018) та інших, 
де вона презентувала свої доповіді. У 2018 році 
Л.І. Паньків пройшла педагогічне стажування в 
Польщі (Опольський університет). 

Нині Паньків Людмила Іванівна активно пра-
цює над розробкою і впровадженням у прак-
тику художньо-естетичного виховання молоді 
авторських інноваційних культурно-мистецьких 
проєктів. Організований Л.І. Паньків фестиваль 
дитячо-юнацької музично-театральної творчості 
«Поклик Мельпомени» у місті Корсуні-Шевчен-
ківському (2014) зібрав понад 600 учасників з 
різних регіонів України, став справжнім святом 
для жителів міста і надовго залишився в пам’яті 
тих, хто брав у ньому участь. В освітніх закладах 
Києва з успіхом проведено серію музично-теа-
тральних івентів: «У кружлянні вальсу», «Художні 
обрії сучасності», «Театральна феєрія». Продов-
жуючи культурно-мистецькі традиції української 
педагогіки, Людмила Іванівна розробляє сце-
нарії культурно-мистецьких заходів, організо-
вує і проводить творчі зустрічі зі студентами та 
учнями шкіл у музеях і художніх залах Києва 
й інших міст України, репрезентуючи духовну 
спадщину митців минулого та сучасності, залу-
чаючи молодь до художньої творчості, сприяю-
чи її духовному зростанню.

Доцент Л.І. Паньків є членом журі та працює 
у складі організаційних комітетів багатьох му-
зично-виконавських конкурсів і фестивалів сту-
дентської та учнівської молоді: «Сходинки до 
майстерності» (Кропивницький), «Співограй» 
(Кропивницький), «Пролісок» (Київ), Art-klavier 
(Київ), Усеукраїнська музична олімпіада «Голос 
країни» (Київ), Усеукраїнський фортепіанний 
конкурс «Piano.ua» (Київ) тощо.

Паньків Паньків 
Людмила ІванівнаЛюдмила Іванівна

Доцент кафедри педагогіки мистецтва і фортепіанного виконавства  
факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, доцент
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Паращенко Людмила Іванівна трудову освіт-
ню діяльність розпочала з 1989 року як 

співавтор концепції створення системи безпе-
рервної підприємницької освіти та приватних 
навчальних закладів, що сьогодні відомі як Кор-
порація Розвитку Освіти й Кадрів «КРОК», основу 
якої складають Університет економіки та права 
«КРОК» та Київський ліцей бізнесу. У 1993 році 
безпосередньо очолила ТОВ «Загальноосвітній 
навчальний заклад «Київський ліцей бізнесу» і 
незмінно виконує обов’язки директора дотепер. 

За 30 років діяльності під керівництвом 
Л.І. Паращенко ліцей став визнаним осередком 
освітніх інновацій не лише в Україні, але й за 
кордоном. Результати діяльності закладу як екс-
периментального майданчика Всеукраїнського 
рівня, школи-лабораторії Інституту педагогіки 
Національної академії педагогічних наук (НАПН) 
України під керівництвом професора Людмили 
Калініної, як експериментального майданчика 
регіонального рівня втілені в численних публі-
каціях, методичних рекомендаціях і захищених 
співробітниками ліцею кандидатських дисерта-
ціях. Отримані під керівництвом Л.І. Паращенко 
результати дослідно-експериментальної робо-
ти Всеукраїнського рівня «Формування інфор-
маційної культури вчителів загальноосвітнього 
навчального закладу» (2013-2018), розроблена 
модель внутрішньої системи якості освіти на 
основі тестових технологій, обґрунтована мо-
дель автономії школи знайшли відображення 
в освітньому законодавстві та успішно впро-
ваджені в діяльність закладів освіти України. 

Очолюваний Л.І. Паращенко заклад має дер-
жавну атестацію з найвищою оцінкою «Атесто-
ваний з відзнакою». Упродовж останніх 10 ро-
ків ліцей – лідер національних бізнес-рейтингів 
у галузі «Загальна середня освіта» за даними 
Державного комітету статистики. Учні демонст- 
рують високі результати під час олімпіад, кон-
курсів, зовнішнього незалежного оцінювання.

Науковий і практичний досвід Л.І. Паращенко 
широко використовується в практиці управлін-
ня освітою України. Як член міжвідомчої робо-
чої групи при віце-прем’єр-міністрові України з 
питань впровадження незалежного зовнішньо-
го оцінювання, член Ради Директорів загаль-
ноосвітніх навчальних закладів при Кабінеті 
Мiнiстрів України, член робочої групи з розробки 
освітнього законодавства при Комітеті Верхов-
ної Ради України, неодноразовий член Колегії 
Міністерства освіти і науки (МОН) України, ко-
легії Департаменту освіти і науки міста Києва, 
колегії Шевченківського районного управління 
освіти сприяла здійсненню освітніх реформ та 
демократизації державного управління. 

Людмила Паращенко є активним громад-
ським діячем, головою громадської організації 

«Агенція розвитку освітньої політики», почес-
ним Президентом Асоціації приватних закла-
дів освіти міста Києва, ініціатором, керівником, 
експертом національних і міжнародних освіт-
ніх проєктів, зокрема «Розвиток громадянських 
компетентностей в Україні – DOCCU» за підтрим-
ки Ради Європи та МОН України, українсько- 
німецького проєкту громадянської освіти «М18 – 
Ми можемо більше», парламентської просвіти 
для школярів спільно з Освітнім Центром Вер-
ховної Ради України. Є ініціатором і керівником 
Київського дитячо-юнацького форуму демократії 
«Менші 18 – Ми можемо більше!», що проходить 
щорічно за підтримки Київської міської ради та 
Департаменту освіти і науки.

Професор Л.І. Паращенко зробила вагомий 
внесок в розвиток теорії та методології держав-
ного управління освітою, шкільної автономії, 
школобазованого менеджменту, рівного досту-
пу до освіти всіх здобувачів освіти, в тому числі 
учнів приватних закладів освіти. Вона автор по-
над 200 публікацій, серед яких три монографії, 
8 навчально-методичних посібників. Суттєвим 
науковим доробком стали монографії «Держав-
не управління розвитком загальної середньої 
освіти в Україні: методології, стратегії, механіз-
ми» (2011), «Теорія і технології формування моде-
лі системи економічних механізмів управління 
загальною середньою освітою» (2014), «Управ-
ління загальноосвітніми навчальними заклада-
ми як активними системами: моделі та механіз-
ми» (2018), «Мій Парламент: розумію і впливаю» 
(2020). Вона лауреат літературної премії ім. Оле-
ни Пчілки в галузі дитячої та освітньої літерату-
ри за книгу «Жити і вчитися в Україні». 

Людмила Іванівна бере участь у підготовці 
державних службовців у галузі освіти, є про-
фесором Університету «КРОК», керує магістер-
ськими і кандидатськими роботами здобувачів 
освіти, член редакційної колегії з науково-прак-
тичних фахових журналів.

Паращенко Людмила Іванівна – досвідчений 
керівник, визнаний науковець, освітній лідер. На 
сьогодні це чи не єдиний доктор наук з держав-
ного управління в Україні, яка здійснює безпо-
середнє керівництво закладом загальної серед-
ньої освіти та розробляє нові моделі профільної 
освіти. За вагомий особистий внесок у розви-
ток національної освіти, за багаторічну сумлінну 
працю, високий професіоналізм Л.І. Паращенко 
відзначена нагородами різних рівнів, зокрема: 
нагрудними знаками «Відмінник освіти України» 
та «Відмінник столичної освіти», грамотою Вер-
ховної Ради України «За заслуги перед україн- 
ським народом», почесними грамотами МОН 
України, НАПН України. У 2021 році за багато-
річну сумлінну працю отримала почесне звання 
«Заслужений працівник освіти України».

Паращенко Паращенко 
Людмила ІванівнаЛюдмила Іванівна

Директор закладу загальної середньої освіти «Київський ліцей бізнесу»,  
професор кафедри управлінських технологій Університету економіки  

та права «КРОК», доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук,  
професор, заслужений працівник освіти України 
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Пелех Юрій Володимирович трудову ді-
яльність розпочав на посаді вчителя по-

чаткових класів Ярунської, та вчителя музики 
Гірківської школи Житомирської області (1992-
1994). З 1994 по 2013 рік працював на посадах 
викладача, старшого викладача, доцента, про-
фесора, проректора з міжнародних зв’язків та 
наукової роботи Міжнародного економіко-гу-
манітарного університету імені академіка Сте-
пана Дем’янчука (МЕГУ, Рівне). Із 2006 по 2009 
рік навчався у докторантурі Інституту вищої 
освіти НАПН України. Науковим консультантом 
є один із засновників новітньої української пе-
дагогіки – академік НАПН України, Микола Бо-
рисович Євтух. Під його впливом формується 
зародження нової субдисципліни педагогіки – 
«Аксіопедагогіки». У 2008 році, навчаючись у 
докторантурі призначений на посаду радника 
голови Державної служби інтелектуальної влас-
ності України на громадських засадах. Разом 
із академіком М.Б. Євтухом організовує низку 
Міжнародних науково-практичних конферен-
цій, участь у яких беруть педагоги із 15 країн 
світу. З 2013 по 2015 рік працює на посадах за-
відувача кафедри, директора Навчально-науко-
вого інституту дистанційної освіти, проректора 
з науково-педагогічної та навчально-методич-
ної роботи Національного університету вод-
ного господарства та природокористування  
(НУВГП, Рівне). З травня 2015 року обіймає по-
саду проректора з науково-педагогічної та на-
вчально-методичної роботи Рівненського дер-
жавного гуманітарного університету. 

Працюючи на керівних посадах закладів ви-
щої освіти (ЗВО) Рівненщини Ю.В. Пелех зареко-
мендував себе як вмілий організатор, ефектив-
ний менеджер та досвідчений педагог. Разом 
із науково-педагогічним колективом МЕГУ, за 
19 років створив перший на Рівненщині сучас-
ний, високорейтинговий заклад вищої освіти 
приватної форми власності IV рівня акреди-
тації. Працюючи проректором з міжнародних 
зв’язків у 2003 році, вперше в Україні, започат-
кував програму «Подвійний диплом» із Універ-
ситетом прикладних наук імені Яноша Кодолані 
(Угорщина). Брав участь у створенні Консорці-
уму вищих навчальних закладів Європи «Осві-
та заради безпеки» (Краків, Польща). Разом із 
колегами-однодумцями у 2002 році заснував 
перший на Рівненщині ЗВО приватної форми 
власності І-ІІ рівнів акредитації «Рівненський 
економіко-гуманітарний та інженерний коледж».

 За період роботи у МЕГУ під його патронатом 
відкрито 12 нових спеціальностей та напрямів 
підготовки фахівців, налагоджено плідну співп-
рацю з понад 30 ЗВО світу і проведено 15 міжна-
родних науково-практичних конференцій з про-
блем економічного та гуманітарного розвитку  
суспільства у ХХІ столітті.

За час перебування Ю.В. Пелеха на посадах 
директора інституту та проректора НУВГП, за 
його безпосередньої участі в університеті ство-
рено: Навчально-науковий інститут дистанцій-
ної освіти, відкрито Навчально-консультаційний 
центр у місті Червонограді, суттєво оновлено 
матеріально-технічну базу, введено електронний 
документообіг, ліцензовано 28 нових спеціаль-
ностей, започатковано програму «Подвійний  
диплом», укладено понад 60 міжнародних угод 
та налагоджено співпрацю із провідними техніч-
ними ЗВО Європейського Союзу (Берлінський 
технічний університет, Політехніка Любельська, 
Політехніка Свєнтокжиська та ін.).

Досвід міжнародного співробітництва, загаль-
на ерудованість, високий професіоналізм доз-
волили Юрію Володимировичу вже за три роки 
роботи у РДГУ ліцензувати 10 нових спеціаль-
ностей І-ІІ рівнів вищої освіти та 7 спеціальнос-
тей ІІІ рівня вищої освіти. Зокрема, ліцензова-
но навчання іноземних громадян та здійснено 
їх перший набір. Університет упродовж цьо-
го короткого часового терміну став учасником 
програми «ERASMUS +» та виграв цілу низку 
престижних міжнародних грантів, як от: проєкт 
British Council Ukraine, «Молоді та креативні» 
(Україна–Польща) тощо. Зусиллями Ю.В. Пелеха 
вперше в університеті започатковано програ-
му «Подвійний диплом» та здійснено семестро-
ве навчання у рамках академічної мобільності 
на базі Університету імені Яна Длугоша у Чен-
стохові. Також вперше в історії РДГУ відкрито 
спеціалізовану вчену раду Д. 47.053.01. 

Професор Ю.В. Пелех – голова спеціалізованої 
вченої ради Д 47.053.01, член Ради проректорів 
з науково-педагогічної роботи та міжнародних 
зв’язків при МОН України, член редакційної ко-
легії престижного європейського видання «The 
Problems of Education in the 21st Century», що 
входить до міжнародних наукометричних баз да-
них «Scopus» та «Web of Science», а також інших 
престижних зарубіжних та українських видань, 
як от: «Edukacyjna Analiza Transakcyjna», «Kultura-
Przemiany-Edukacja», «Духовність особистості: 
методологія, теорія і практика», «Інноватика у 
вихованні» тощо. Увів до наукового обігу понят-
тя «ціннісний інтелект». Він є автором близько 
двадцяти наукових публікацій у виданнях, що 
входять до міжнародних наукометричних баз 
даних «Scopus» та «Web of Science». 

За активну роботу з впровадження педагогіч-
них інновацій у освіту і науку Ю.В. Пелеха відзна-
чено почесним званням «Заслужений працівник 
освіти України» (2018), нагрудним знаком НАПН 
України «Ушинський К.Д.», медаллю «А.С. Ма-
каренко», нагрудним знаком «Відмінник освіти 
України» (2002) та Почесними грамотами МОН 
України (2001, 2008), НАПН України (2000, 2002), 
Подякою Прем’єр-Міністра України (2007). 

Пелех Пелех 
Юрій ВолодимировичЮрій Володимирович

Проректор з науково-педагогічної роботи, європейської інтеграції та інновацій 
Рівненського державного гуманітарного університету, доктор педагогічних наук,  
доктор хабілітований соціальних наук у галузі педагогіки ЄС, професор, академік 

Національної академії наук вищої освіти України, заслужений працівник освіти України
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Микола Іванович Піддячий, доктор педа-
гогічних наук, професор, член-кореспон-

дент Міжнародної слов’янської академії освіти 
імені Яна-Амоса Коменського, головний науко-
вий співробітник відділу профільного навчан-
ня Інституту педагогіки Національної академії 
педагогічних наук (НАПН) України.

Микола Піддячий народився 13 листопада 1960 
року у селищі Згурівка Київської області у роди-
ні селян Івана Марковича і Варвари Пилипівни. 
Його брат Володимир Іванович – інженер, дру-
жина Ірина Борисівна – економіст, старший син  
Володимир – доктор філософії, а молодший 
Дмитро – магістр.

За період трудової діяльності із 1977 року і до-
нині Микола Іванович сформував багатогран-
ний психологічний досвід, працюючи на поса-
дах робітника, військовослужбовця, майстра 
виробничого навчання, викладача, директо-
ра навчально-виробничого закладу, доцента, 
старшого наукового співробітника, завідувача 
науково-дослідною лабораторією, професора, 
головного наукового співробітника. З метою 
проведення якісних наукових досліджень пра-
цював за сумісництвом: викладачем Київського 
славістичного університету (1999-2000); доцен-
том кафедри заочного і дистанційного навчання 
Національного авіаційного університету (2000-
2009); доцентом кафедри філософії і освіти до-
рослих Університету менеджменту освіти НАПН 
України (2009-2011); професором кафедри ме-
неджменту освіти, економіки та маркетингу Уні-
верситету менеджменту освіти НАПН України 
(2011-2014); професором кафедри теорії та ме-
тодики навчання технологій Інституту природ-
ничо-математичної та технологічної освіти Уман-
ського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини (2012-2013); професором ка-
федри педагогіки та психології Педагогічного 
інституту Київського університету імені Бориса 
Грінченка (2013-2016 ); професором Полонійної 
академії в Ченстохові (Польща, із 2013); профе-
сором кафедри інформаційних систем та тех-
нологій інженерно-педагогічного факультету 
Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова (із 2020 року і донині); стар-
шим науковим співробітником в Інституті проб- 
лем виховання НАПН України (2003-2009) та  
Інституті педагогіки НАПН України (2004-2007).

Якщо аналізувати життєвий і трудовий шлях 
Миколи Івановича, то можна дійти висновку, 
що вони мали системний і послідовний харак-
тер у досягненні мети – власного самовдоско-
налення та впливу на гармонізований розви-
ток колег і молодого покоління. Усвідомлюючи 
необхідність неперервного розвитку та фор-
мування досвіду, достатнього для розроблень 
результативних наукових проєктів, він під  

керівництвом доктора психологічних наук, про-
фесора, академіка НАПН України Івана Дмитро-
вича Беха захистив кандидатську дисертацію 
(1997-2003, «Організаційно-педагогічні умови 
підготовки старшокласників до професійного 
самовизначення у міжшкільних навчально-ви-
робничих комбінатах»); доктора філософських 
наук, професора, академіка НАПН України, 1-го 
Міністра освіти і науки України (1990-1992) Іва-
на Андрійовича Зязюна захистив докторську 
дисертацію (2003-2010, «Теоретико-методичні 
засади підготовки старшокласників до профе-
сійної діяльності в умовах профільного навчан-
ня»). Їхня творча співпраця стала підґрунтям для 
розроблень М.І. Піддячим праць, на які отрима-
но свідоцтва про авторські права від Міністер-
ства економічного розвитку і торгівлі України: 
1. Соціально-професійний розвиток особистості; 
2. Socio-professional development of personality; 
3. Праця як основа життєдіяльності людини та 
поступу громадянського суспільства; 4. Labor 
as a basis of human vital activity and the progress 
of civil society; 5. Соціально-професійний роз-
виток старшокласників (навчально-методичний 
посібник з грифом Міністерства освіти і науки 
України) тощо.

Міжнародне визнання як освітянин і науко-
вець М.І. Піддячий здобув у 2006 році. На V кон-
гресі Міжнародної слов’янської академії освіти 
імені Яна-Амоса Коменського, який проходив 
у Московському державному університеті іме-
ні М.В. Ломоносова, за поданням від України 
із формулюванням «За вагомий внесок у роз-
виток освіти і педагогічної науки» він обраний 
членом-кореспондентом. Микола Іванович ві-
домий в Україні та світі науковець за такими 
напрямами досліджень: 1) Здоров’ярозвиваю-
ча, здоров’ястабілізуюча та здоров’язберігаюча 
стратегія розвитку особистості на вікових ета-
пах та її технології; 2) Неперервний розвиток 
особистості у гармонії з природою на основі 
спадщини академіка В.І. Вернадського; 3) Со-
ціально-професійний розвиток особистості на 
вікових етапах; 4) Формування рівнів готовнос- 
ті особистості до вироблення продукту праці як 
ресурсу для забезпечення національної безпе-
ки України.

Микола Іванович Піддячий з 2000 року і до-
нині член профільної науково-методичної комісії 
Міністерства освіти і науки України; член робо-
чої групи з розроблення Державних стандар-
тів базової і повної загальної середньої освіти 
(2004, 2011), з 2020 року член експертної групи 
«Національного фонду досліджень України» та 
член науково-дослідної лабораторії з вивчен-
ня і розроблення гуманітарних ідей академіка 
В.І. Вернадського у співпраці з Національною 
академією наук України.

Піддячий Піддячий 
Микола ІвановичМикола Іванович

Головний науковий співробітник відділу профільного навчання Інституту педагогіки 
Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, 

професор, член-кореспондент Міжнародної слов’янської академії освіти  
імені Яна-Амоса Коменського
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Пісоцька Леоніда Станіславівна – висо-
кокваліфікований фахівець у справі 

підготовки здобувачів освіти до професійної 
педагогічної, психологічної, управлінської, ви-
кладацької діяльності; науковець і організатор 
освітнього процесу в умовах закладів вищої 
освіти. 

Науковими інтересами Л.С. Пісоцької є істо-
рія педагогіки, розвиток дошкільної освіти в 
Україні та регіоні, професійна педагогіка, пси-
хологія, удосконалення змісту підготовки фа-
хівців дошкільної освіти, управління дошкіль-
ною освітою тощо. 

З 1977 року Леоніда Станіславівна працює у 
Хмельницькій гуманітарно-педагогічній акаде-
мії, у тому числі з 1986 року – завідувачем до-
шкільного відділення, з 2000 року – деканом 
факультету дошкільної освіти, а з 2020 року – 
деканом факультету дошкільної освіти та пси-
хології. У 2003 році закінчила Хмельницький 
гуманітарно-педагогічний інститут за спеці-
альністю «Управління навчальним закладом». 
2004 рік знаменний для Леоніди Станіславів-
ни захистом кандидатської дисертації «Соці-
ально-педагогічні умови управління розвитком 
дошкільної освіти в регіоні» під керівництвом 
ректора інституту, кандидата педагогічних наук, 
доцента М.М. Дарманського, у якій розроблені, 
теоретично обґрунтовані та експериментально 
перевірені основні напрями і завдання управ-
ління дошкільною освітою на різних його ієрар-
хічних рівнях у регіоні. На основі дослідження 
розроблено і впроваджено в освітній процес 
спеціальності 012 Дошкільна освіта за першим 
(бакалаврським) рівнем освіти Хмельницької гу-
манітарно-педагогічної академії освітній компо-
нент «Соціально-педагогічні основи управління 
дошкільною освітою». Для керівників закла-
дів дошкільної освіти розроблено методичний 
посібник «Планування організації діяльності 
системи дошкільної освіти в регіоні», який по-
стійно оновлюється відповідно до нових зако-
нодавчо-нормативних документів. У 2006 році 
Л.С. Пісоцькій присвоєно вчене звання доцента 
кафедри дошкільної педагогіки, психології та 
фахових методик. 

Леоніда Станіславівна поєднує у собі риси 
педагога, управлінця, науковця, організатора. 
Під її керівництвом колектив факультету на на-
лежному рівні здійснює наукову, навчально-ме-
тодичну, виховну, практичну, професійну підго-
товку фахівців зі спеціальностей: 012 Дошкільна 
освіта за ОКР «молодший спеціаліст», за пер-
шим (бакалаврським) і другим (магістерським) 
рівнями освіти; 053 Психологія за першим (ба-
калаврським) рівнем освіти; 073 Менеджмент за 
другим (магістерським) рівнем освіти; 011 Освіт-
ні, педагогічні науки за другим (магістерським)  

рівнем освіти. Вона постійно працює над роз-
витком наукового студентського потенціалу, за-
безпечує активну участь здобувачів освіти фа-
культету в науково-практичних конференціях, 
професійних олімпіадах тощо. З її ініціативи ви-
пускається збірник наукових праць здобувачів 
освіти «Актуальні проблеми дошкільної освіти в 
Україні», в якому висвітлюються матеріали мо-
дернізації змісту дошкільної освіти. 

Пісоцька Леоніда Станіславівна була членом 
спеціалізованої вченої ради К 70.145.01 за спе-
ціальностями 13.00.01 і 13.00.04 у Хмельницькій 
гуманітарно-педагогічній академії. Вона є екс-
пертом та опонентом із захисту кандидатських 
дисертацій. Під її керівництвом захищено одну 
кандидатську дисертацію. У 2018 році здобувач-
ка освіти другого (магістерського) рівня освіти 
зайняла 3 місце у II етапі конкурсу студентських 
наукових робіт зі спеціальності Дошкільна осві-
та. Леоніда Станіславівна є модератором нау-
кового клубу «Обговорюємо проблему» спеці-
альності 012 Дошкільна освіта. Брала участь в 
акредитації закладів вищої освіти України як 
експерт та голова експертної групи, призначе-
ний Міністерством освіти і науки України.

Протягом 2010-2021 pоків Л.С. Пісоцькою опуб- 
ліковано біля 140 наукових праць, які знаходять 
місце у наукових збірниках України, Польщі, 
Білорусі, у наукометричній базі Scopus, у мо-
нографіях. 

Леоніда Станіславівна нагороджена знаками 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної акаде-
мії «За наполегливість у науці», який випущено 
до 60-річчя від дня народження М.М. Дарман-
ського (2005), Міністерства освіти і науки Украї- 
ни «Софія Русова» (2006), Міністерства освіти 
і науки, молоді та спорту України «За науко-
ві досягнення» (2011), відзнакою Хмельницької 
гуманітарно-педагогічної академії «За багато-
річну працю по підготовці педагогічних кадрів» 
(2016). Протягом науково-педагогічної діяльно-
сті неодноразово нагороджувалася грамотами 
Міністерства освіти і науки України, Національ-
ної академії педагогічних наук України, департа-
менту (управління) освіти і науки Хмельницької 
обласної державної адміністрації, Хмельницької 
обласної ради, обласної профспілкової органі-
зації педагогічних працівників тощо. У 2010 році 
фото Л.С. Пісоцької було занесене на обласну 
Дошку пошану «Кращі люди Хмельниччини» за 
вагомі здобутки у галузі освіти. Леоніда Станіс-
лавівна була делегатом І Всеукраїнського з’їзду 
працівників дошкільної освіти України (2010), є 
багаторічним делегатом від Хмельницької об-
ласті відзначення Всеукраїнського Дня Дошкіл-
ля у місті Києві, а також активним членом Усе-
української громадської організації «Академія 
особистісного розвитку».

Пісоцька Пісоцька 
Леоніда СтаніславівнаЛеоніда Станіславівна

Декан факультету дошкільної освіти та психології  
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук, доцент, 
академік, член Президії Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я 

«МАКБЕЗ», відмінник народної освіти УРСР
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Валентина Іванівна Подшивалкіна відома 
українському і закордонному науковому 

товариству, як психолог, доктор соціологічних 
наук, завідувач кафедри соціальної та прикладної 
психології факультету психології і соціальної ро-
боти Одеського національного університету імені 
І.І. Мечникова і ще як засновник і керівник нау-
кової школи гуманітарних технологій, правильні-
ше було б називати школою В.І. Подшивалкіної.

Валентина Іванівна народилася 5 лютого 1952 
року в сім’ї службовців у місті Вентспілс, Латвія. 
У 1974 році закінчила психологічний факультет 
Ленінградського (Санкт-Петербурзького) дер-
жавного університету та отримала диплом пси-
холога. Розпочинала свою професійну діяль- 
ність як практичний психолог. Ефективна бага-
торічна робота психологом в організації з висо-
ким ступенем ризику (Молденерго) з розробки 
та впровадження різних технологій підбору ка-
дрів, роботи з резервом кадрів на висування, 
соціальних моніторингів і соціального плану-
вання забезпечила Валентині Іванівні не тільки 
дослідницькі дані для двох дисертацій – канди-
датської і докторської, але й фінансову підтрим-
ку цієї організації для видання її монографій і 
навчальних посібників в середину 90-х років XX 
століття. Більшість цих технологій були пред-
ставлені на виставці «Новітні досягнення в пси-
хологічній практиці» (Санкт-Петербург, 2001).

У 1991 році в Інституті соціології Академії наук 
СРСР після закінчення заочної аспірантури Ін-
ституту філософії та права Академії наук МРСР 
В.І. Подшивалкіна захистила кандидатську ди- 
сертацію на тему «Типологія життєвої позиції ін-
женерно-технічної інтелігенції та соціальні умови 
її формування (на прикладі Молдавської енер-
госистеми». У 1998 році в Київському національ-
ному університеті імені Тараса Шевченка захис- 
тила докторську дисертацію на тему «Соціальна 
технологія як вид соціологічної діяльності». Ва-
лентина Іванівна має понад 160 публікацій серед 
яких і особисті та колективні монографії, зокре-
ма «Научное наследие Н.Н. Ланге» (2010), «Соці-
альні технології: За ради чого? Яким чином? З 
яким результатом?» (2015), «Напередодні апогею: 
одеські роки філософа і психолога професора 
Миколи Яковича Грота (1883-1886)» (2016). Є ав-
тором концептуальної моделі соціальної техно-
логії як динамічної системи певної модальності 
та інтенсивності, розгорнутої в просторі та часі; 
типології соціальних технологій на основі спів-
відношення їх структурних і функціональних ха-
рактеристик; концепції технологічної картини 
світу, орієнтованої на відображення процесу-
альних характеристик об’єктів і явищ; моделі 
функціонування соціологічних і соціально-пси-
хологічних служб як технологічних підрозділів у 
системі управління; методології моніторингових 

та оціночних досліджень. Розробила трикомпо-
нентну концепцію життєвої позиції особистос- 
ті, як способу організації особистістю власного 
життя; типологію життєвих позицій особистості, 
систему діагностичних методів для визначен-
ня типу життєвої позиції; стратегій професійної 
кар’єри, методологічні підходи до досліджень 
психологічного потенціалу особистості та кон-
текстності вищої освіти як фактору особистісної, 
соціальної та міжнародної безпеки.

Валентина Іванівна є автором однієї з пер-
ших в Україні навчальних програм з якісної ме-
тодології та методів досліджень, а також за її 
редакцією колективом авторів видано перший 
в Україні практикум з соціальної інженерії, 

Усього нею підготовлено понад 15 посібників 
та навчально-методичних розробок. 

З 1992 року з переїздом до Одеси В.І. Подши-
валкіна почала працювати в Одеському держав-
ному університеті імені І.І. Мечникова на посаді 
доцента кафедри соціології, яка була створена 
на початку 90-х років XX століття з ініціативи її 
наукового керівника і консультанта доктора фі-
лософських наук, професора Н.О. Побєди. Коло 
наукових і педагогічних інтересів В.І. Подши-
валкіної концентрується на проблемах життєво-
го шляху і професійної кар’єри фахівців, соціо- 
інженерної діяльності психологів і соціологів. У 
1995 році виграла конкурс на грант фонду «Від-
родження» за навчальний посібник «Основи со-
ціоінженерної діяльності». У 1996 році отримала 
вчене звання доцента кафедри соціології, а в 
2000 році зайняла посаду професора кафедри 
соціології Інституту соціальних наук Одеського 
національного університету імені І.І. Мечникова 
та через рік отримала вчене звання професора 
кафедри. З 2003 року Валентина Іванівна актив-
но співпрацювала з кафедрою загальної та соці-
альної психології ІМЕМ, де підготувала спеціаль- 
ні курси: «Біографічний метод та особливості 
його застосування в психології», «Дискурсивний 
аналіз, як метод психологічного дослідження». 

З 1998 року під керівництвом професора 
В.І. Подшивалкіної захистилися десять кандида-
тів та три доктора соціологічних і психологічних 
наук. Валентина Іванівна обрана дійсним чле-
ном Української академії політичних наук (2014). 
Вона також є членом вченої ради факультету, 
членом редакційної колегії наукового фахово-
го журналу: «Психологія та соціальна робота» 
та збірника наукових праць «Вісник Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого. Серія: Соціологія». З 2007 року голо-
ва секції психології Одеського будинку вчених.

Валентина Іванівна активно представляє 
українську соціологію і психологію за кордоном 
зокрема у Німеччині, Великобританії, Франції, 
Італії, Іспанії, США та інших країнах.

Подшивалкіна Подшивалкіна 
Валентина ІванівнаВалентина Іванівна

Завідувач кафедри соціальної і прикладної психології факультету психології та 
соціальної роботи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова,  

доктор соціологічних наук, професор
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Юрій Олексійович Поспішіль народився в 
1952 році в селі Бережниця Львівської об-

ласті. У 1969 році закінчив Болехівську середню 
школу №1 із золотою медаллю і вступив на нав-
чання на лікувальний факультет Івано-Франків-
ського державного медичного інституту (нині – 
Івано-Франківський державний медичний 
університет), який закінчив з відзнакою у 1975 
році. З 1975 до 1987 року працював в Рівненській 
обласній лікарні спочатку ординатором, а з 1984 
року – завідувачем патологоанатомічним відді-
ленням і головним патологоанатомом Рівнен-
ського обласного відділу охорони здоров’я. В 
1987-1988 роках працював асистентом кафедри 
патологічної анатомії Івано-Франківського дер-
жавного медичного інституту, а з 1989 року пра-
цює на кафедрі патологічної анатомії та судової 
медицини Львівського національного медичного 
університету ім. Данила Галицького: асистентом 
(1989-1993), доцентом (1993-1998), професором 
(1998-2000) і з 2000 року – завідувачем кафедри. 

У 1984 році Ю.О. Поспішіль захистив кандидат-
ську дисертацію на тему «Облітеруючий ендар-
теріїт: патоморфологічні зміни, деякі питання 
етіології і морфогенезу», а в 1996 році – док-
торську дисертацію на тему «Патологія нирок 
при дії ксенобіотиків (медикаментів, наркотиків, 
свинцю)». Неодноразово проходив стажування 
з патологічної анатомії у різних відомих науко-
вих закладах та університетах, у тому числі у 
престижних закладах за кордоном, зокрема в 
Інституті патології Збройних Сил США (AFIP). 

Юрій Олексійович є автором (або співавто-
ром) понад 200 наукових праць, в тому числі 
трьох монографій, першого і на сьогодні єди-
ного в Україні навчального посібника з патоло-
гії зубо-щелепової системи «Патологічна ана-
томія стоматологічних хвороб» (2005), а також 
національного підручника «Патоморфологія» для 
студентів вищих медичних закладів. Підготував 
1 доктора наук, 9 кандидатів наук, 4 магістрів, 5 
клінічних ординаторів, 92 лікарі-інтерни зі спеці-
альності «патологічна анатомія». На сьогодні на 
кафедрі, яку очолює професор Ю.О. Поспішіль 
в аспірантурі навчається 5 аспірантів, які вико-
нують дисертації на звання доктора філософії. 

Основними напрямами наукових досліджень 
професора Ю.О. Поспішіля є вивчення етіології, 
морфогенезу та патоморфології облітеруючого 
ендартеріїту і судинних захворювань головного 
мозку, вивчення патоморфологічних змін у нир- 
ках при медикаментозних нефропатіях і вжи-
ванні наркотиків, патоморфологічні зміни і мор-
фогенез жирового гепатозу і цирозу печінки, 
патоморфологія раку гортані і стоматологічних 
хвороб, патоморфологія уро-генітальної системи, 
а також особливості патоморфологічних змін і 
патоморфоз захворювань щитоподібної залози 

Поспішіль Поспішіль 
Юрій Олексійович Юрій Олексійович 

Завідувач кафедри патологічної анатомії та судової медицини  
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького,  

доктор медичних наук, професор

у Прикарпатському ендемічному регіоні зоба. 
На кафедрі патологічної анатомії під керівниц-

твом професора Ю.О. Поспішіля успішно функціо- 
нує і розвивається один з найбільших в Європі 
унікальний Музей хвороб людини, який визнано 
національним надбанням. У 2006 році розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України музею при-
своєно статус національного. Музей, що засно-
вано ще 1896 року, на сьогодні включає понад 
2000 експонатів макропрепаратів, 81835 прото-
колів розтинів зібраних у 350 томах з 1896 року 
і до наших днів, бібліотеку, в якій зберігаються 
унікальні посібники ще з XIX століття. Щороку 
Музей відвідують сотні екскурсантів, лікарів і сту-
дентів з різних країн, а унікальні матеріали музею 
використовуються в багатьох наукових працях. 
Відіграє музей і соціальну функцію – відвідува-
чам проводяться демонстрації деяких експона-
тів, що показують наслідки шкідливого впливу 
на організм паління, зловживання алкоголем, 
забруднення навколишнього середовища. Крім 
науково-педагогічної роботи, Юрій Поспішіль по-
стійно займається практичною лікарською робо-
тою, впроваджуючи в практику досягнення су-
часної науки. В 2000 році організував на кафедрі 
проведення курсів підвищення кваліфікації для 
лікарів-патологоанатомів. На курсах проводяться 
передатестаційні цикли, цикли тематичного удо-
сконалення, спеціалізація, інтернатура. 

Свою професійну діяльність професор 
Ю.О. Поспішіль успішно поєднує з громадською 
роботою. В лютому 2016 року за його актив-
ної участі було успішно проведено етап реа-
лізації американо-української програми «US 
Buttlefield Medical Support to Ukraine» з про-
ведення курсів допомоги Інституту операцій 
Збройних Сил США військової невідкладної 
хірургії у рамках реалізації міжнародної про-
грами допомоги для України. На кафедрі на 
громадських засадах проведено цикл занять 
з психологічної адаптації курсантів Інституту 
сухопутних військ України. Юрій Олексійович 
є членом редакційної колегії двох медичних 
журналів, Президії асоціації патологів Украї-
ни, Європейської асоціації патологів, членом 
Міжнародної академії патології. 
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Постол Анатолій Анатолійович є висококва-
ліфікованим науково-педагогічним пра-

цівником. Його наукова діяльність пов’язана з 
дослідженнями проблем організаційно-еконо-
мічного механізму та інструментів підвищення 
ефективності функціонування й розвитку під-
приємств агробізнесу.

Анатолій Анатолійович закінчив Запорізькій 
державний університет за спеціальністю «Істо-
рія» та Запорізьку державну інженерну акаде-
мію за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Трудову діяльність А.А. Постол розпочав у 
1990 році на посаді асистента кафедри історії 
радянського суспільства Запорізького держав-
ного університету. У 2007 році Анатолій Анато-
лійович захистив кандидатську дисертацію, а 
в 2013 році отримав вчене звання доцента ка-
федри політології та права Запорізького націо-
нального технічного університету. У 2019 році 
захистив дисертацію на тему: «Механізми та ін-
струменти розвитку великих аграрних підпри-
ємств: теорія, методологія, практика» на здо-
буття наукового ступеня доктора економічних 
наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами (за видами еконо-
мічної діяльності). У 2021 році отримав вчене 
звання професора кафедри економіки та го-
тельно-ресторанного бізнесу Мелітопольсько-
го державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького.

Анатолій Анатолійович приймає активну 
участь у наукових заходах міжнародного, все-
українського та регіонального рівнів, є автором 
близько 70 наукових та навчально-методичних 
праць, з них: статті в виданнях, що індексують-
ся у науковометричній базі даних Scopus, од-
ноосібні та колективні монографії, статті у фа-
хових виданнях з переліку Міністерства освіти 
і науки (МОН) України, у зарубіжних виданнях, 
публікації у матеріалах міжнародних та вітчиз-
няних конференцій.

Наукові розробки Анатолія Анатолійови-
ча присвячені удосконаленню стратегічного 
управління аграрними підприємствами та ре-
гулюванню конкурентоспроможності сільсько-
господарської продукції в умовах євроінтеграції. 
На сучасному етапі свого наукового ставлення 
А.А. Постол займається розробкою організа-
ційно-економічних механізмів та інструментів 
підвищення ефективності функціонування й 
розвитку підприємств агробізнесу. 

Професор А.А. Постол пройшов міжнародне 
стажування у Вищій школі управління охороною 
праці в Катовіцах (Республіка Польща) та отри-
мав сертифікат володіння іноземною мовою.

За період наукового становлення Анатолій 

Анатолійович брав участь у розробці та реа-
лізації наукових проєктів: виконавець науко-
во-дослідної тематики Херсонського державно-
го аграрного університету «Розробка напрямів 
розвитку економічних і фінансово-кредитних 
відносин й обліково-аналітичного забезпечен-
ня функціонування підприємницьких структур» 
(номер державної реєстрації 0111U003575); вико-
навець державної науково-дослідної теми Запо-
різької державної інженерної академії «Форму-
вання концепції сталого економічного розвитку 
як основи досягнення нової якості та стандартів 
життя в контексті Євроінтеграції» (державна ре-
єстрація № 0106U002916), виконавець державної 
науково-дослідної теми Мелітопольського дер-
жавного педагогічного університету імені Бог-
дана Хмельницького «Економічні дослідження 
у контексті сучасного наукового виміру» (дер-
жавний реєстраційний номер: 0120U101398).

Професор А.А. Постол є дійсним та актив-
ним членом Всесвітньої економічної асоціації.

Анатолій Постол має понад 25 річний професій-
ний досвід керівної та організаторської роботи в 
аграрному секторі економіки. Під його керівниц-
твом була піднята на новий рівень робота Запо-
різької філії державного підприємства «Центр 
сертифікації та експертизи насіння і садивного 
матеріалу». Протягом 10 років Анатолій Анатолі-
йович успішно керував великим аграрним хол-
дингом, в складі якого ним було створено нау-
ково-виробниче підприємство «Агропромислова 
компанія «Істок», яке в плідній співпраці з науко-
вими установами Національної академії аграрних 
наук України досягло високих результатів в роз-
витку вітчизняного елітного та первинного на-
сінництва в Запорізькій області та Україні. Вра-
ховуючи значний практичний досвід та вагомі 
наукові здобутки, Анатолій Анатолійович здійс-
нює наукове консультування підприємств Запо-
різької області з питань управління персоналом. 

Професор А.А. Постол бере активну участь в 
наукових проєктах з розробки стратегій розвитку 
об’єднаних територіальних громад, маркетинго-
вих стратегій розвитку підприємств, планування 
роботи підприємств за видами діяльності.

За плідну та багаторічну сумлінну працю По-
стол Анатолій Анатолійович відзначений орде-
ном «За заслуги» ІІІ ступеня (2009), Подякою 
Кабінету Міністрів України (2007), численними 
урядовими та регіональними грамотами.

Активна життєва позиція Анатолія Анатолі-
йовича, його ініціативність, працездатність та 
багаторічний досвід роботи завжди працює на 
підвищення іміджу університету, факультету, 
кафедри та розвиток сучасної економічної на-
уки в Україні.

Постол Постол 
Анатолій АнатолійовичАнатолій Анатолійович

Професор кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу  
Мелітопольського державного педагогічного університету  

імені Богдана Хмельницького, доктор економічних наук, професор
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Рамазанов Султан Курбанович – математик, 
кібернетик, синергетик, екологічний еко-

номіст, фахівець з проєктування та розробки 
інтегрованих інформаційних систем управлін-
ня складними соціально-еколого-економічни-
ми об’єктами з елементами штучного інтелекту, 
а також організатор науки, освіти та управління 
науковими роботами та проєктами.

Народився Султан Курбанович у 1949 році 
у маленькому високогірному аулі Хрюг Ахтин-
ського району Дагестанської АРСР у багатодіт-
ній родині колгоспників. У 1968 році з медаллю 
закінчив середню школу і вступив на матема-
тичний факультет Донецького державного уні-
верситету. Після закінчення навчання і здобут-
тя кваліфікації «Математика», у 1973 році, як 
відмінник, отримав направлення на роботу в 
обчислювальний центр Ворошиловградського 
машинобудівного інституту, де розпочав свій 
трудовий шлях молодшим науковим співробіт-
ником. Згодом С.К. Рамазанов – асистент, стар-
ший викладач і доцент кафедри технічної кі-
бернетики і систем керування, створеної у 1975 
році на базі обчислювального центру за його 
безпосередньої участі. 

У 1982 році С.К. Рамазанов у Інституті кібер-
нетики Академії наук України (Київ) захистив 
кандидатську дисертацію за фахом «Технічна 
кібернетика й теорія інформації». У 1997 році – 
докторську дисертацію за двома спеціальнос-
тями: «Інженерна екологія» і «Промисловий 
транспорт», а через десять років (2008) – дру-
гу докторську дисертацію за фахом «Матема-
тичні методи, моделі та інформаційні техноло-
гії в економіці».

У 1989 році Султана Курбановича обрали 
завідувачем кафедри технічної кібернетики і 
систем керування, а впродовж 1998-2016 ро-
ків очолював кафедру економічної кібернетики 
Східноукраїнського національного університету 
імені В. Даля. З 2001 року – декан факультету 
інноваційної економіки й кібернетики. 

Загальний стаж роботи професора С.К. Ра-
мазанова у закладах вищої освіти України – 48 

років (28 років – завідувач кафедри та одночас-
но 13 років – декан факультету).

Султан Курбанович керує аспірантурою і док-
торантурою зі спеціальностей: 05.13.03 – «Сис-
теми і процеси управління» і 08.00.11 – «Матема-
тичні методи, моделі і інформаційні технології в 
економіці». Підготував 1 доктора і 14 кандидатів 
наук за 7 науковим напрямами.

Професор С.К. Рамазанов є автором 506 нау- 
кових та навчально-методичних робіт, у тому 
числі: 43 монографій, 2 підручників і 12 нав-
чальних посібників. Під його керівництвом за 
майже 30 років (1988-2018) виконано: 45 нау-
ково-дослідних і дослідно-конструкторських 
розробок. 

Султан Рамазанов є організатором і моде-
ратором науково-методологічних круглих сто-
лів а також науковим керівником міжнародних 
науково-практичних конференцій. Він є чле-
ном 8 редакційних колегій наукових видань: 
у тому числі голова редакційної колегії науко-
во-виробничого журналу «Часопис економіч-
них реформ» СНУ ім. В. Даля та вчений-секре-
тар міжнародного журналу «ACCESS – Access to 
science-business-innovation in digital economy» 
(Університет ім. Святих Кирила і Мефодія в Ве-
лике Тирново, Болгарія).

Професор С.К. Рамазанов є академіком різ-
них академій: Міжнародної академії інформати-
зації, Міжнародної академії наук екології і без-
пеки життєдіяльності, Академії технологічних 
наук України, Академії економічних наук Украї- 
ни, Транспортної академії України, експертом 
Наукової ради Міністерства освіти і науки Украї- 
ни (секція «Інформатика і кібернетика»). 

Рамазанов Султан Курбанович нагородже-
ний: званням «Заслужений діяч науки і техні-
ки України», знаком «Відмінник освіти Украї-
ни», медаллю ім. М.В. Ломоносова і орденами 
Міжнародної академії наук екології і безпеки 
життєдіяльності «За заслуги в науці» і «За за-
слуги в освіті». Має Почесні грамоти МОН Укра-
їни. Йому присвоєно звання «Заслужений діяч 
Транспортної академії України». 

Рамазанов Рамазанов 
Султан КурбановичСултан Курбанович

Професор кафедри «Інформаційні системи в економіці» Київського національного 
економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор технічних наук, доктор економічних 

наук, професор,почесний професор Східноукраїнського національного університету  
імені В. Даля і Полтавського університету економіки та торгівлі, заслужений діяч науки 

і техніки України, відмінник освіти України
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Рогоза Рогоза 
Валентин ВолодимировичВалентин Володимирович

Рогоза Валентин Володимирович народив-
ся у місті Києві. У 1999-2004 роках навчав-

ся в Національному педагогічному університеті 
(НПУ) імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 
«Біологія, практична психологія», який закінчив 
з відзнакою та здобув кваліфікацію магістра бі-
ології, практичного психолога в закладах освіти. 
Під час навчання в університеті керував студент-
ським самоврядуванням, працював на посаді 
старшого лаборанта відділу наукових дослід-
жень, а згодом на посаді координатора-соціаль-
ного педагога «Студентської соціальної служби  
НПУ імені М.П. Драгоманова».

З 2004 по теперішній час В.В. Рогоза працює 
у відділі профільного навчання Інституту педа-
гогіки Національної академії педагогічних наук 
України. Трудовий шлях розпочав на посаді ла-
боранта, після чого був обраний за конкурсом 
на посаду молодшого наукового співробітника, 
а згодом – і на посаду наукового співробітника.

За період роботи у відділі Валентин Володи-
мирович успішно розв’язував наукові задачі під 
час виконання прикладних і фундаментальних 
досліджень: «Педагогічні основи професійної 
орієнтації старшокласників» (2004-2006); «Осо-
бистісно орієнтоване навчання в старшій про-
фільній школі з використанням інформаційних 
технологій» (2007-2009); «Формування освітньо-
го середовища профільної школи» (2010-2012); 
«Соціально-професійна орієнтація старшо-
класників в умовах профільного навчання» 
(2013-2015); «Науково-методичне забезпечен-
ня допрофесійної підготовки старшокласників» 
(2016-2018); «Науково-методичне забезпечення 
підготовки вчителя до реалізації компетентніс-
но орієнтованого навчання» (2019-2021).

До кола наукових інтересів В.В. Рогози нале-
жать питання професійної орієнтації учнівської 
молоді, впровадження інформаційних техноло-
гій в освітньому процесі, формування екологіч-
них цінностей у майбутніх вчителів у процесі 
професійної підготовки. Виконання науково-до-
слідної роботи здійснювалося на базі експери-
ментальних закладів загальної середньої осві-
ти по всій Україні. Результатами масштабних 
досліджень став системний розгляд феноме-
ну професійної спрямованості учнів та розроб- 
лення рекомендацій щодо вибору напрямів про-
філізації за рівнями та спрямованістю інтелек-
ту. У центрі уваги були також питання розвитку 
професійної компетентності вчителів, їх особи-
стісний та творчий потенціал. Одержані резуль-
тати надали змогу багатьом старшокласникам 
із експериментальних закладів правильно ви-
значитись з напрямом профілізації, що в по-
дальшому сприяло успішному та усвідомлено-
му професійному самовизначенню.

Значну увагу у своїй роботі Валентин Рогоза 
приділяє питанням використання інформацій-

Науковий співробітник відділу профільного навчання  
Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України,  

кандидат педагогічних наук

них технологій в освітньому процесі та в про-
фесійній діяльності педагогічних кадрів. За пе-
ріод наукової діяльності брав активну участь 
у створенні електронних засобів навчального 
призначення, вивчав їх роль, як дієвого педа-
гогічного інструменту. Квінтесенцією оприлюд-
нення та впровадження одержаних результа-
тів стала організація та проведення понад 200 
навчальних та науково-методичних семінарів 
для вчителів і керівників закладів освіти по всій 
Україні. Упродовж багатьох років брав участь 
у роботі науково-методичної комісії з інфор-
матизації закладів освіти Науково-методичної 
ради Міністерства освіти і науки (МОН) Украї- 
ни та комп’ютеризації МОН України. Сьогодні 
Валентин Володимирович продовжує розвива-
ти цей напрямок, вивчаючи питання технологій 
STEM-освіти та її ролі у формуванні метаком-
петентностей учнів.

Дослідження та наукові напрацювання Юрія 
Володимировича Пелеха – відомого вченого в 
Україні та за її межами, доктора педагогічних 
наук, професора, засновника нового напряму 
педагогічної науки – аксіопедагогіки надихнули 
Валентина Володимировича на нові розвідки. 
Згодом Ю.В. Пелех здійснював наукове керів-
ництво його дисертаційною працею «Педагогіч-
ні умови формування екологічних цінностей у 
майбутніх учителів природничих наук у процесі 
професійної підготовки», яка була успішно за-
хищена. У 2021 році здобув науковий ступінь 
кандидата педагогічних наук.

Науковий доробок Валентина Володимирови-
ча знайшов своє відображення у понад 55 нау- 
кових працях. Він є співавтором монографій, 
практичних, навчальних та методичних посібни-
ків, навчальних програм. Серед них: колективні 
монографії: «Формування освітнього середови-
ща профільної школи» та «Соціально-профе-
сійна орієнтація учнів в умовах профільного 
навчання»; навчальні посібники: «Обираємо 
професії типу «людина-людина», «людина-зна-
кова система», «людина-художній образ» та 
«Обираємо професії типу «людина-природа», 
«людина-техніка»», методичний посібник «Ор-
ганізаційно-педагогічні засади формування ін-
формаційного простору профільної школи»; нав- 
чальні програми з допрофесійної підготовки 
учнів 10-11 класів тощо. За результатами аксіо- 
логічних досліджень автор видав одноосібну 
працю – «Практикум з питань формування еко-
логічних цінностей у майбутніх вчителів природ-
ничих наук у процесі професійної підготовки». 

Нині В.В. Рогоза активно продовжує наукові 
дослідження, особливу увагу приділяючи при-
кладному аспекту, адже, як і на початку науко-
вої кар’єри, особливу цінність педагогічної на-
уки вбачає у створенні дієвого інструментарію 
для учнів, вчителів, керівників закладів освіти.
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Професор Петро Саух – відомий україн-
ський учений-філософ, організатор науки 

й освіти. Він не лише присвятив життя філосо-
фії, й спромігся, пропустивши всю багатовікову 
історію філософської думки через свою непе-
ресічну індивідуальність, представити світові 
власний унікальний і захоплюючий проєкт фі-
лософії і філософствування. Цей проєкт набув 
чітких і завершених теоретико-методологічних 
форм і парадигмальної визначеності, що доз-
воляє стверджувати про окремий напрям су-
часних філософських досліджень, пов’язаний з 
його ім’ям. Наукові праці Петра Сауха просякнуті 
маєвтикою Сократа, за допомогою якої народ-
жується істина. Не випадково, його учні, віддаю- 
чи належне глибині й стилю мислення, ґрун-
товним, практикоорієнтованим дослідженням, 
називають свого вчителя Поліським Сократом, 
який у «прискіпливім, невідступнім діалогізу-
ванні висвітлює світи повсякденного життя».

До особливо значущих здобутків Петра Сауха 
належать наукові дослідження, пов’язані із со-
ціальною філософією, філософією релігії, філо-
софською антропологією та глобалістикою. Він 
обґрунтував нову постнекласичну модель освіти 
та запропонував стратегію її реалізації на націо-
нальному культурно-історичному ґрунті, визна-
чив сильні й слабкі сторони вітчизняної освіти й 
окреслив перспективи її розвитку та інтеграції у 
європейський і світовий освітні простори. На цій 
основі був розроблений проєкт «Освіта ХХІ сто-
ліття», оснований на ідеї єдності «освіта – наука – 
виробництво», що визначав основні напрями ре-
формування освіти. Вчений довів, що вирішення 
проблем можливе на основі синергетичного підхо-
ду – генетичного зв’язку знань, умінь, моральних 
імперативів і життєвих цінностей, та запропонував 
формулу успіху освітнього процесу: «філософія – 
виховання – освіта». А в контексті плюралістичного 
типу цивілізації – модель полікультурної освіти в 
дискурсі так званої політики «рівного визнання».

Результати цих та багатьох інших досліджень, 
досвіду, набутого під час стажування й читан-
ня лекцій в університетах Німеччини, Франції, 
Польщі, США, Петро Саух опублікував близько 
500 наукових праць, серед яких десятки моно-
графій, навчальних посібників, наукових ста-
тей (у тому числі в зарубіжних виданнях). Особ- 
ливий інтерес викликали його книги: «Украї-
на на межі тисячоліть: трансформація духу і 
випробування національним буттям», «Князь  
Василь-Костянтин Острозький», «З людьми, Бо-
гом і Україною», «Православ’я: український ви-
мір», «ХХ століття. Підсумки», «Реклама в пам’яті 
культур», «Сучасна освіта. Портрет без прикрас», 
навчальний посібник нового покоління «Філо-
софія» тощо. За сприяння та наукового керів-
ництва Петра Сауха підготовлено й захищено 

58 кандидатів й докторів філософських та пе-
дагогічних наук; засновано наукову школу «Фі-
лософія та феноменологія релігії», яка об’єднує 
науковців Рівненщини, Волині, Житомирщини 
та Київщини, науковий доробок яких складає 
понад 1200 статей у вітчизняних, зарубіжних 
наукових виданнях та 67 монографій.

Де б не працював П.Ю. Саух – у Києві, Доне-
цьку, Рівному, Житомирі, які б посади не обій- 
мав – завідувач кафедри, декан, заступник голо-
ви обласної державної адміністрації, ректор, він 
скрізь досягав перемоги, ґрунтуючись на глибо-
кому філософському аналізі, привносячи патріо-
тичний запал у буденну предметність речей. Він 
завжди діяв і чинив так, аби максима його волі 
могла стати максимою загального добробуту й 
спільного успіху. Ця основна вимога категорійно-
го імперативу, сформульованого І. Кантом, стала 
життєвим кредо професора Петра Сауха. Його 
кипучий талант яскраво розкрився і в науці, і 
в громадській діяльності, і на високих держав-
них посадах. З 1998 року, працюючи заступни-
ком голови Рівненської обласної державної ад-
міністрації, здобув визнання й повагу як автор 
багатьох соціально-економічних та молодіжних 
проєктів, що були успішно реалізовані в регіо-
ні. Це відомий проєкт відродження Острозької 
академії; це створення і організація роботи бу-
динку вчених, будівництва сучасного комплек-
су для самотніх людей похилого віку та інвалі-
дів; це реалізація стратегії комп’ютеризації шкіл 
Рівненщини. Знаковим був наступний етап його 
діяльності, з 2002 року – ректор Житомирсько-
го державного університету імені Івана Франка. 
Успішне виконання ректорської програми Петра 
Сауха з розвитку університету забезпечило ви-
ведення університету на якісно новий рівень. 
Уже за десять років університет із когорти ма-
лопомітних закладів вищої освіти перемістився 
в топ-50 кращих університетів України.

Петро Саух є почесним професором низки віт- 
чизняних і зарубіжних університетів, членом ре-
дакційних колегій вітчизняних і зарубіжних нау- 
кових видань, Комітету філософів слов’янських 
країн, Міжнародного Нью-Йоркського клубу «Лі-
дерство в освіті», наукової ради громадської спілки 
«Український дослідницький соціальний консор-
ціум» та інших громадських організацій. Лауреат 
премії НАН України імені Д.І. Чижевського, лауреат 
Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка.

За досягнення в науковій, педагогічній та гро-
мадській діяльності Петро Юрійович відзначений 
Грамотою Президента України, Почесною грамо-
тою Верховної Ради України, знаками «Антон Ма-
каренко» та «За наукові досягнення» МОН України, 
золотою медаллю «За заслуги в освіті» Міжнарод-
ної кадрової академії, низкою орденів та медалей 
церковних і громадських організацій.

Саух Саух 
Петро ЮрійовичПетро Юрійович

Академік-секретар Відділення вищої освіти Національної академії  
педагогічних наук України, академік НАПН України, доктор філософських наук, 

професор, заслужений працівник освіти України, нагороджений орденами  
«За заслуги» ІІ та ІІІ ступенів, медалями НАПН України «Ушинський К.Д.»,  

«Григорій Сковорода», «Володимир Мономах»
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Сергієнко Вікторія Олександрівна у 2007 
році закінчила навчання в Львівському 

національному медичному університеті імені 
Данила Галицького за спеціальністю «Лікуваль-
на справа» та отримала диплом з відзнакою.

У 2010 році В.О. Сергієнко захистила канди-
датську дисертацію на тему: «Метаболічні та 
функціональні порушення у хворих на цукровий 
діабет 2-го типу з кардіоміопатією» за спеціаль-
ністю – «ендокринологія» – 14.01.14, а в 2016 – 
докторську дисертацію на тему: «Автономна 
нейропатія серця у хворих на цукровий діабет 
2-го типу: патогенез, діагностика, класифікація, 
прогностичне значення, лікування» за спеціаль-
ністю – «ендокринологія» – 14.01.14.

З 2009 року Вікторія Олександрівна – асис-
тент, 2016 – доцент, а з 2020 – професор кафед-
ри ендокринології Львівського національного 
медичного університету ім. Данила Галицького. 
З 2019 року – заступник декана медичного фа-
культету №2. У 2020 році обрана трудовим ко-
лективом медичного факультету №1 та затвер-
джена Вченою радою Львівського національного 
медичного університету ім. Данила Галицького 
на посаду декана медичного факультету №1.

У 2008 році В.О. Сергієнко отримала грант від 
European Association for the Study of Diabetes 
(EASD) для проходження курсів післядиплом-
ної освіти (EASD Robert Turner Clinical Research 
Course, Oxford, UK, 2008), а 2019 році грант від 
EASD для проходження курсів післядиплом-
ної освіти (The 26th Scientists Training Course 
in Gentofte, Denmark, 2019).

Професор В.О. Сергієнко є автором і співавто-
ром 459 наукових праць, з яких 13 монографій, 
підручників та посібників. З них, зокрема, «Діа-
бетична кардіоміопатія» (2007); «100 избранных 
лекций по эндокринологии!» (2009, 2014); «Очер-
ки клинической эндокринологии» (2015); «Меди-
цина и фармацевтика: вчера, сегодня, завтра» 
(2015); «Діабетична кардіоваскулярна автоном-
на нейропатія» (2016); «Omega-3: Dietary sources, 
biochemistry and impact on human health». NY: 
Nova Science Publishers (2017); «Наука и иннова-
ции в современном мире: медицина и фармацев-
тика» (2017); «Diabetic cardiovascular neuropathy» 
(2017); «Уровень развития техники и технологий 
в XXI веке» (2019); «Metabolic Disorders» (2019); 
«Innovative approaches in medicine». Іnternational 
Science Group. Boston: Primedia eLaunch (2020); 
«Advances in Medicine and Biology» Numbered 
series. NY: Nova Science Publishers (2020); «Issues 
and Development in Health Research». Hooghly, 
London: B P International (2021); «Circadian 
Rhythms and Their Importance». NY: Nova Science 
Publishers (2021); «Цукровий діабет і серцево- 
судинні захворювання» (2021).

Вікторією Олександрівною опубліковано роз-

діли у підручниках та навчальних посібниках, 
зокрема «Невідкладні стани в ендокринології» 
(2007); «Endocrinology. Textbook/Study Guide for the 
Practical Classes» (2008); «Ендокринологія» (2009); 
«Невідкладні стани в ендокринології» (2009, 
2010); «Ендокринологія» (2012); «Сучасна прак-
тика внутрішньої медицини» (2016); «Scientific and 
pedagogical intership. Current state and prospects 
for the development of medical education in Ukraine 
and EU countries» (2019); розділ у міжнародному 
керівництві «Diabetes Textbook: Clinical Principles, 
Patient Management and Public Health Issues». 
Basel: Springer Nature Switzerland AG (2019); 
«Diabetes Textbook: Clinical Principles, Patient 
Management and Public Health Issues». Second 
edition. Basel: Springer Nature (2021).

Професор В.О. Сергієнко – член EASD, European 
Atherosclerosis Association (EAS), Diabetes and 
Cardiovascular Disease (D&CVD) Study Group of 
the EASD. Виступала із доповідями під час про-
ведення 36th EASD Annual Meeting (Jerusalem, 
2000); 37th EASD Annual Meeting (Glasgow, 2001); 
38th EASD Annual Meeting (Budapest, 2002); 
18th International Diabetes Federation Congress 
(IDF) (Paris, 2003); 41st EASD Annual Meeting 
(Athens, 2005); XIV International Symposium on 
Atherosclerosis (Rome, 2006); 19th World Diabetes 
Congress (WDC) (Cape Town, 2006); 9th European 
Congress of Endocrinology (ECE) (Budapest, 2007); 
10th ECE (Berlin, 2008); 44nd EASD Annual Meeting 
(Rome, 2008); 1st D&CVD Annual Meeting (Turin, 
2008); 20th WDC (Montreal, 2009); 78th European 
Atherosclerosis Society (EAS) Congress (Hamburg, 
2010); WDC (Dubai, 2011); 5th D&CVD Annual Meeting 
(Paris, 2012); 49th EASD Annual Meeting (Barcelona, 
2013); 50th Annual Meeting of the EASD (Vienna, 
2014); 17th ECE (Dublin, 2015); IDF WDC (Vancouver, 
2015); 53rd EASD Annual Meeting (Lisbon, 2017); 4th 
CVOT (Cardiovascular Outcome Trial) Summit of the 
D&CVD (Munich, 2018); 54th EASD Annual Meeting 
(Berlin, 2018); 87th EAS Congress (Maastricht, 2019); 
56th Annual Meeting of the EASD (Barcelona, 2019); 
5th CVOT Summit of the D&CVD (Munich, 2020); 
56th Annual Meeting of the EASD (Vienna, 2020); 
88th EAS Congress (Geneva, 2020); 89th Virtual 
EAS Congress (Helsinki, 2021); 38th International 
Symposium on Diabetes and Nutrition of the EASD 
(Girona, 2021); 57th Annual Meeting of the EASD 
(2021) тощо.

Вікторія Олександрівна є членом редакцій-
них колегій журналів «Проблеми ендокринної 
патології», «Міжнародний ендокринологічний 
журнал», «Клінічна ендокринологія і ендокрин-
на хірургія», «World Journal of Diabetes» (США), 
«Journal of Clinical Diabetology and Care» (США), 
«Experimental Medicine» (Гонконг), «Journal of 
Diabetes and Islet Biology» (США), «Diabetes 
Research: Open Access» (Великобританія).

Сергієнко Сергієнко 
Вікторія ОлександрівнаВікторія Олександрівна
Декан медичного факультету №1, професор кафедри ендокринології  

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького,  
доктор медичних наук, професор 
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Сисоєва Світлана Олександрівна – україн-
ський учений в галузі освіти і педагогіки, 

відомий не лише в Україні, а й за кордоном. Ба-
гато років поспіль Світлана Сисоєва була запро-
шеним професором Вищої школи педагогічної 
у Варшаві, пізніше – у Вищій школі ім. Павла 
Вловковіца у Плоцьку (Польща).

Професійний і науковий інтерес вченого скла-
дають такі сфери наукового знання: Освітологія; 
Теорія і методика професійної освіти; Педаго-
гіка творчості; Компаративістика у сфері осві-
ти; Методологія науково-педагогічних дослід-
жень; Інноваційні, інформаційно-комунікаційні 
та цифрові технології в освіті. 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук «Педагогічні ос-
нови координуючої діяльності директора се-
редньої загальноосвітньої школи» зі спеціаль-
ності «13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки» було захищено у 1987 році. Дисер-
тація на здобуття наукового ступеня доктора 
педагогічних наук «Теоретичні і методичні осно-
ви підготовки вчителя до формування творчої 
особистості учня» зі спеціальності «13.00.04 – 
теорія та методика професійної освіти» захи-
щена у 1997 році.

Професор С.О. Сисоєва є засновником і ке-
рівником надзвичайно продуктивної наукової 
школи з розвитку наук про освіту, творчості 
і технологій у неперервній освіті, вивчення й 
узагальнення міжнародного досвіду функціо- 
нування освітніх систем. Нею підготовлено 
75 науково-педагогічних кадрів вищої квалі-
фікації, з них: 27 докторів педагогічних наук і 
48 кандидатів педагогічних наук з проблем те-
орії та методики професійної освіти, загальної 
педагогіки та історії педагогіки, теорії та ме-
тодики навчання, теорії і методики виховання. 

Компетентність ученої у широкому спектрі 
наукової проблематики обумовила її затребу-
ваність у якості експерта. Світлана Сисоєва – 
член експертної ради з педагогічних наук Ви-
щої атестаційної комісії (ВАК) України (з 2000 
по 2002, з 2004 по 2006 рік); заступник голови 
експертної ради з педагогічних наук ВАК України 
(з 2006 по 2010 рік); член експертної ради Дер-
жавної атестаційної комісії Міністерства освіти, 
науки, молоді та спорту України з педагогіч-
них, психологічних наук, фізичного виховання 
та спорту (з 2011 по 2013 рік). Дві каденції – Го-
лова спеціалізованої вченої ради Д. 26.133.06  
Київського університету імені Бориса Грінченка 
з правом прийняття до розгляду та проведен-
ня захисту дисертацій на здобуття наукового 
ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук 
за спеціальністю «13.00.04 – теорія і методика  

професійної освіти» (2013–2016). Член спеціалі-
зованої Вченої ради Д. 26.133.06 того самого зак- 
ладу вищої освіти. Нині член вчених рад низки 
наукових установ: Київського університету іме-
ні Бориса Грінченка, Інституту педагогіки На-
ціональної академії педагогічних наук України 
(НАПН) України, Інституту проблем виховання 
НАПН України, Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського; 
член Президії НАПН України. 

Світлана Сисоєва є головним редактором 
двох фахових видань України з педагогіки та 
психології: «Неперервна професійна освіта: 
теорія і практика» (виходить з 2001 року), «Пе-
дагогічний процес: теорія і практика» (вихо-
дить з 2003 року). Є також головним редак-
тором-співочільником українсько-польського 
щорічника «Освітологія» (з 2012 року), а також 
членом редакційної колегії наукового періо-
дичного видання «Ruch pedagogiczny» (Варша-
ва, Польща; з 2011 року) та «Edukacja otwarta» 
Вищої школи ім. Павла Влодковіца у Плоцьку 
(Польща). 

Надзвичайною є діяльність С.О. Сисоєвої в 
якості відповідального наукового секретаря «Ен-
циклопедії освіти» (2008) – першого в Україні 
довідково-аналітичного видання, що містить 
інформацію з теорії, історії та практики україн-
ської педагогічної і психологічної наук, розвит-
ку всіх рівнів освіти, статті про видатних вче-
них в галузі освіти тощо. Наразі триває робота 
над другим виданням цього енциклопедично-
го видання.

З 2000 року діє Благодійний фонд імені Ан-
тона Макаренка, заснований Світланою Олек-
сандрівною Сисоєвою. Діяльність фонду спря-
мовано на підтримку наукових досліджень у 
галузі освіти, педагогіки і психології.

Академік С.О. Сисоєва є експертом Націо-
нального фонду досліджень України, почес-
ним професором Запорізького національного 
університету. Статті про неї вміщено до «Золо-
тої книги польської науки: науковці об’єднаної 
Європи (2006) та «Золотої книги польської нау-
ки: до 100-річчя здобуття незалежності» (2020)

Професор С.О. Сисоєва є автором понад 
480 наукових праць та публікацій, з них: моно- 
графій – 26; словників – 2; підручників – 4; нав-
чальних та навчально-методичних посібників – 
26; методичних рекомендацій – 15; навчальних 
планів та програм – 19; авторських свідоцтв – 16; 
у міжнародних виданнях – 46, 5 статей у жур-
налах, що входять до бібліографічної і рефе-
ративної бази даних Scopus та Web of Science. 
Кількість цитувань за індексом Гірша стано-
вить 37.

Сисоєва Сисоєва 
Світлана ОлександрівнаСвітлана Олександрівна

Академік-секретар відділення загальної педагогіки та філософії освіти  
Національної академії педагогічних наук України, академік НАПН України,  

доктор педагогічних наук, професор
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Ніна Віталіївна Слюсаренко – знаний в Украї- 
ні науковець, у якого домінує прагнення 

служити людям та ділова спрямованість, що пе-
редбачає наявність інтересу до праці, бажання 
якомога краще оволодіти тим чи іншим видом 
діяльності, прагнення досягти успіху, зокрема на 
педагогічній ниві. Тому вона впродовж усього сво-
го життя багато і наполегливо вчиться і працює. 

Майже 20 років Ніна Віталіївна працювала 
вчителем трудового навчання в Херсонській 
загальноосвітній школі №13. За цей час стала 
вчителем вищої категорії, вчителем-методистом, 
здобула перемогу в міському й обласному кон-
курсах «Учитель року – 1998» та стала лауреатом 
його всеукраїнського туру, отримала почесний 
знак «Відмінник освіти України». А найголовні-
шим було те, що вона відчула потяг до наукової 
діяльності й почала робити в цьому напрямку 
цілеспрямовані кроки.

Набутий за роки наполегливої праці в школі 
досвід став у нагоді у педагогічній діяльності зі 
студентами Херсонського державного універ-
ситету та вчителями – слухачами курсів підви-
щення кваліфікації КВНЗ «Херсонська академія 
неперервної освіти». 

Цей досвід став також підґрунтям для дисер-
таційного дослідження на здобуття наукового 
ступеня кандидата педагогічних наук «Розвиток 
творчих здібностей учнів 5-9 класів на уроках 
обслуговуючої праці засобами ігрової діяльнос- 
ті» (2001). У 2010 році вона захистила доктор-
ське дисертаційне дослідження «Теорія і практи-
ка трудової підготовки дівчат у школах України 
(кінець ХІХ–ХХ століття)». Учене звання доцен-
та отримала в 2003 році, а професора – в 2012. 

Сьогодні Ніна Віталіївна – професор кафед-
ри педагогіки, психології й освітнього менедж-
менту імені проф. Є. Петухова Херсонського 
державного університету, професор кафедри 
педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Хер-
сонська академія неперервної освіти» (за су-
місництвом).

Загальна кількість її наукових та науково-ме-
тодичних робіт – понад 450. У них професор не 
лише висвітлює проблеми навчання та вихо-
вання молодого покоління, а й указує на наявні 
недоліки, окреслює шляхи їх подолання тощо. 
Тому праці вченої неодноразово були представ-
лені на всеукраїнських та міжнародних книж-
кових виставках.

Як член Національної спілки журналістів Украї- 
ни Ніна Віталіївна вважає своєю почесною мі-
сією служіння людям, зокрема через ознайом-
лення широкого кола читачів із внеском у роз-
виток освіти нашої держави педагогів-практиків 
та науковців минулого і сьогодення, досліджен-
ня яких присвячені педагогічній проблематиці. 
За останні десятиріччя вийшла друком низка її 
праць (понад 100), в яких представлено не лише 

бібліографічні дані тієї чи іншої особи, а й по-
гляди, педагогічні ідеї, здобутки, досвід, вклад 
у педагогічну науку та практику. 

Під керівництвом Ніни Віталіївни захищено 
21 дисертаційне дослідження (18 кандидатських 
та 3 докторські).

Професор Н.В. Слюсаренко – член спеціалі-
зованих вчених рад К 79.053.02 Чернігівсько-
го національного педагогічного університе-
ту імені Т.Г. Шевченка (2011-2013), Д 58.053.01 
і Д 58.053.03 Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка (з 2010), К 44.053.02 Полтавського на-
ціонального педагогічного університету імені 
В.Г. Короленка (з 2015).

Учена протягом багатьох років є членом журі 
учнівських та студентських олімпіад різного рів-
ня, конкурсів «Учитель року», «Класний керівник 
року»; членом галузевої конкурсної комісії ІІ туру 
Всеукраїнського конкурсу студентських науко-
вих робіт з галузі «Педагогічні науки»; членом 
експертної комісії з ліцензування та акредита-
ції навчальних закладів при Управлінні освіти 
і науки Херсонської обласної державної адмі-
ністрації, членом науково-методичної комісії із 
загальної та професійної освіти Середня осві-
та (технології) Науково-методичної ради МОН 
України. 

Ніна Віталіївна Слюсаренко – заступник го-
ловного редактора збірників наукових праць 
категорії «Б» «Педагогічні науки» та «Педаго-
гічний альманах»; працює в редакційних коле-
гіях збірника наукових праць «Людинознавчі 
студії. Серія Педагогіка» (категорія «Б»), науко-
вого журналу Республіки Казахстан «Доклады 
Казахской академии образования», науково-ме-
тодичного журналу «Таврійський вісник осві-
ти» та інших. Керівник двох науково-дослідних 
тем, учасник проєкту «Наукова журналістика у 
розповсюдженні педагогічних і психологічних 
знань: збереження сім’ї, розвиток дітей, нав-
чання дорослих»; один із засновників і член 
правління громадської організації «Спілка жі-
нок Херсонщини». 

Науково-педагогічна діяльність професора 
Н.В. Слюсаренко відзначена численними подя-
ками і грамотами МОН України, НАПН України, 
Української асоціації імені Василя Сухомлин-
ського, Херсонської обласної державної адміні-
страції, Херсон ської міської ради, дипломами ла-
уреата громадської відзнаки «Автор року» (2018, 
2019, 2020), Всеукраїнського проєкту «Сучасний 
педагогічний досвід освітян України – 2020», 
почесним знаком «Відмінник освіти України», 
знаками «Антон Макаренко», «Ушинський К.Д.», 
медаллю «Григорій Сковорода» тощо. 

Вона ніколи не стоїть на місці, а постійно ру-
хається вперед, адже її життєве кредо «Якщо 
я навіть не знаю як – я все одно це зроблю!». 

Слюсаренко Слюсаренко 
Ніна ВіталіївнаНіна Віталіївна

Професор кафедри педагогіки, психології  
й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова Херсонського державного 
університету, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Міжнародної 

академії наук педагогічної освіти, член Національної спілки журналістів України
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Богдан Васильович Слющинський – відо-
мий в Україні науковець-соціолог, ініціа-

тор впровадження соціології як професійної 
спеціальності в Маріупольському державному 
університеті, вчений з яскраво вираженою креа- 
тивністю, лідер наукових розробок, які приваб- 
люють колег та студентів до наукової діяльно-
сті, людина багатогранних нахилів: вчений, пе-
дагог, письменник, поет, диригент, композитор, 
організатор та втілювач у життя багатьох ціка-
вих ідей, які приживаються в суспільстві і ма-
ють своє продовження.

Сферою наукових інтересів професора 
Б.В. Слющинського є історія суспільно-політич-
ної думки, історія соціальних та демократичних 
рухів, соціологія, соціологія культури, соціоло-
гія музичної культури, соціологія управління, 
соціологія міжкультурної комунікації, соціоло-
гія громадської думки, інформаційна культура, 
етнокультура і етнодержавознавство.

Богдан Васильович – висококваліфікований 
викладач вищої школи, що підтверджується 
науковими ступенями доктора філософії в га-
лузі соціології (2000), кандидата соціологічних 
наук (2002), доктора соціологічних наук (2010), 
вченими званнями доцента (2003) і професо-
ра (2011).

Професор Б.В. Слющинський здійснює керів-
ництво науково-дослідними роботами. У 2016 
році відкрив в університеті спеціальність «Соціо- 
логія», а в 2017 році соціологічну лабораторію.

Богдан Васильович є членом спеціалізова-
ної вченої ради МДУ, членом 5-и редакційних 
колегій наукових журналів, а також є членом 
бюро Донецького відділення САУ з 2011 року, а 
з 2017 – головою бюро. Крім того він є членом 
Національної спілки письменників України з 
2002 року, Національної всеукраїнської музич-
ної спілки з 2003 року, творчого об’єднання ком-
позиторів Донеччини з 2007 року, членом-ко-
респондентом Української академії політичних 
наук з 2012 року, академіком Академії наук ви-
щої школи України з 2014 року.

Професор Б.В. Слющинський є автором понад 
200 наукових праць із соціології та соціально-по-
літичних дисциплін, у тому числі: 2 навчальні 
посібники для студентів закладів вищої осві-
ти (ЗВО) з грифом Міністерства освіти і науки 
України: «Соціологія музичної культури» (2002), 
«Історія суспільно-політичної думки» (2005) та 
підручника для студентів ЗВО «Інформаційна 
культура» (2016), а також автор 17 навчально-ме-
тодичних посібників для студентів ЗВО; 3 мо-
нографій: «Від влади сім’ї до влади держав-
ної» (1996), «Суспільство. Культура. Бюрократія» 
(2005), «Міжкультурна комунікація в українсько-
му Приазов’ї» (2008), а також статей в енцикло-
педіях, колективних монографіях, словниках та 
фахових наукових журналах.

Богдан Слющинський – автор десяти поетич-
них збірок: «Втомлена надія» (1997), «Відлуння» 
(1998), «В обіймах часу» (1999), «Осінній вітряк» 
(1999), «Витоки» (2001), «Подих вітру» (2005), 
«Світанкова роса» (2010), «Пори року» (2013), 
«Зорепад» (2017) та одного тому оповідань «До-
рогами життя» (2017), «Музика епохи» (2021). 
Крім одноосібних видань, поезія та проза були 
надруковані в колективних збірниках: «Земле 
рідна колискова» (українські поети Донеччини) 
(2001), «Город Марии» (2000, 2001, 2003, 2005), 
«Мы из Азовья» (1999), літературно-художньо-
му альманасі «Маріуполь», який заснував сам 
автор у 1998 році і був його головним редак-
тором з 1998 до 2000 року, літературно-публі-
цистичному альманасі «Прибой» (2002, 2003, 
2005, 2008), «Здесь – Я» (1998), «Мариуполь в 
созвездии лиры» (2002), «Мариуполь в созвез-
дии лиры-2» (2004), «Мариуполь в созвездии 
лиры-3» (2006), «Мариуполь в созвездии лиры-
4» (2008), «Парус» (2005, 2006, 2007, 2009) тощо. 
Крім цього Б.В. Слющинський був засновником 
у Маріупольському державному гуманітарному 
університеті студентського літературного об’єд-
нання «Перлини слова» (2005), яке щомісячно 
видавало свій студентський альманах, а в 2006 
році випустило збірку віршів «Я славлю свій ща-
сливий день!» за його редакцією. Музичні твори 
надруковані у колективних збірниках «Моя До-
неччина» (1998), «Золотий колодязь», у власно-
му збірнику «Зоряне небо» (2005). Працюючи в 
Приазовському державному технічному універ-
ситеті, поставив оперу П.І. Чайковського «Євге-
ній Онєгін».

Богдан Васильович нагороджений медаллю 
СРСР «Ветеран праці» (1990). Відзначений подя-
кою голови Донецької обласної державної адмі-
ністрації «За вагомий особистий внесок у розви-
ток науки та освіти» (2006), багатьма дипломами 
та почесними грамотами Міністерства культури 
СРСР та України, Маріупольської міської ради, 
знаком Міністерства культури СРСР «За відмінну 
роботу» (1991), знаком Міністерства освіти та на-
уки України «Відмінник освіти України» (2006), а 
також був дипломантом міжнародного фестива-
лю ліричної пісні «Отчий дім» імені Є. Мартинова 
(1990). Пісні Б.В. Слющинського стали лауреата-
ми на міжнародних фестивалях естрадної пісні 
імені І. Дунаєвського (2004) та імені К. Шульжен-
ко (2006) та ін. У 2017 році Національною спіл-
кою письменників України нагороджений медал-
лю «Почесна відзнака» за особисті досягнення 
у літературній творчості, за вагомий внесок у 
відродження духовності та культури українсько-
го народу та ювілейною медаллю Академії наук 
вищої школи України. У 2019 році Університетом 
менеджменту освіти НАПН України нагородже-
ний дипломом Лауреата «За вагомий внесок в 
розвиток української освіти».

Слющинський Слющинський 
Богдан ВасильовичБогдан Васильович

Завідувач кафедри філософії та соціології Маріупольського державного університету, 
доктор соціологічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, 

член-кореспондент Української політичної академії, відмінник культури України, 
відмінник освіти України, член Національної спілки письменників України,  

голова Донецького відділення соціологічної асоціації України
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Совгіра Світлана Василівна народилася 
4 березня 1963 року в місті Умань Чер-

каської області. У 1984 році закінчила природ-
ничий факультет Уманського державного педа-
гогічного інституту ім. П.Г. Тичини (на сьогодні 
Уманський державний педагогічний універси-
тет (УДПУ) імені Павла Тичини).

Після закінчення інституту С.В. Совгіра пра-
цювала молодшим науковим співробітником, 
викладачем, доцентом, професором Умансько-
го державного педагогічного університету іме-
ні Павла Тичини. З 2011 року очолює кафедру 
хімії, екології та методики їх навчання.

Світлана Совгіра є одним із співзасновників 
та співкерівників науково-дослідної лаборато-
рії «Екологія і освіта» Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини, 
на базі якої за її участі виконувалися 9 держав-
них бюджетних тем та здійснювалася природо-
охоронна робота.

Професор С.В. Совгіра організатор щорічних 
наукових експедицій для дослідження проблем 
малих річок та вивчення біологічного і ланд-
шафтного різноманіття центральної частини 
Побужжя, за результатами яких створено біль-
ше 10 нових заповідних об’єктів. Такі дослід-
ження тривають понад 30 років на території 
Центрального Побужжя. Це дозволило вияви-
ти малотрансформовані території із рідкісними 
рослинами і тваринами, оригінальними ланд-
шафтами, які стали основою для створення но-
вих заповідних територій. 

Результатами досліджень стали створе-
ні природоохоронні об’єкти: ботанічні заказ-
ники місцевого значення «Крисякове», «Ве-
ликосевастянівські яри» і «Ракова левада»; 
гідрологічний заказник «Бабків ставок»; гео- 
логічний заказник місцевого значення «Іллі-
нецький кратер»; пам’ятки природи місцево-
го значення «200-річний дуб», «Дуб свічка», 
«Дуб Недзельського», «Три дуба», «Дуб Тризуб», 
«Дуб Крислатий», «Дуб Химерний», «Дуб Кар-
па», «Урочище Вільхове», «Дуб»; розширення 
ландшафтно-ботанічного заказника «Журбин-
ка». Про створені заповідні об’єкти зазначено 
у загальнодоступній багатомовній універсаль-
ній Інтернет-енциклопедії: ботанічний заказ-
ник місцевого значення «Кам’яний Яр» площею 
14,2 га у Христинівському районі, Черкаської 
області на території Ботвинівської сільської 
ради; геологічна пам’ятка природи «Іллінецький 
кратер»; гідрологічний заказник місцевого зна-
чення «Каскад джерел» площею 3 га на тери-
торії Степашківської селищної ради Гайсин-
ського району Вінницької області.

Над розробкою дотичних наукових про-
блем, зокрема над дослідженням екологічних  
проблем довкілля, вдосконаленням технології 

та організації природоохоронних робіт розвит-
ку екологічної освіти в освітніх закладах пра-
цюють члени наукової школи «Екологія, охоро-
на навколишнього середовища: освіта, наука, 
практика» (керівник – С.В. Совгіра), в якій по-
пуляризується професійна, наукова та громад-
ська екологічна діяльність. Про високий рівень 
наукової діяльності свідчать: захищені 2 доктор-
ські та 14 кандидатські дисертації, біля 50 ква-
ліфікаційних робіт, більшість з яких виконано 
на замовлення освітніх закладів та відповідних 
організацій.

Значний внесок у екологічні дослідження па-
раметрів природного середовища здійснено під 
керівництвом професора С.В. Совгіри виконав-
цями наукової кафедральної теми «Досліджен-
ня біологічного, ландшафтного різноманіття та 
вивчення і покращення екологічного стану вод-
них ресурсів Центрального Побужжя». У межах 
теми проведено дослідження водних ресурсів 
регіону за фізичними, хімічними показниками, 
визначено радіаційний фон території, темпера-
туру, жорсткість води, наявність нітрогеновміс-
них сполук, рН, ОВП, електропровідність, вміст 
солей річкової води, ступінь родючості (NPK) 
ґрунту, загазованість повітря; подано загальну 
та фізико-географічну характеристику басейну 
центральної частини річки Південний Буг, сха-
рактеризовано біоіндикаційний метод дослід-
ження річкової води, сучасні процеси в ланд-
шафтах басейну річки Синюхи; встановлено 
відсоток трансформованості агроландшафтів 
з екологостабілізуючих угідь (водно-болотних 
екосистем, деревної, чагарникової рослиннос-
ті та лісових насаджень) від співвідношення 
яких залежить екологічний стан досліджува-
ної території; визначено концентрації важких 
металів тощо.

Світлана Василівна є одним із організаторів 
видання збірника наукових праць «Наукові за-
писки екологічної лабораторії УДПУ» (№1-23), 
автор 500 наукових та навчально-методичних 
праць, серед яких «Технологія та організація 
природоохоронних робіт» (2011), «Екологія» 
(2013), «Екологічні проблеми енергоспоживання 
та енергозбереження» (2013), «Water resources 
landscape ecosystems of river valleys of the 
central bug region» (2016), «Natural conditions 
and structure of the Southern Bug Meridian 
Environmental Corridor» (2018) тощо.

За багаторічну сумлінну працю Світлана Ва-
силівна Совгіра була відзначена Почесною гра-
мотою Черкаської обласної ради (2011), подякою 
Міністерства освіти і науки України (2014), на-
грудним знаком «Кращий за професією» (Умань, 
2017) та Почесною грамотою Міністерства осві-
ти і науки України (2017).

Совгіра Совгіра 
Світлана ВасилівнаСвітлана Василівна
Завідувач кафедри хімії, екології та методики їх навчання  

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини,  
доктор педагогічних наук, професор



152 153

Науковці України: 30 років досягнень , успіхів і визнання

Серед відомих науковців України і лідерів 
наукових розробок особливе місце посідає 

ім’я доктора медичних наук, професора, завіду-
вача лабораторії алергології Державної устано-
ви «Інститут дерматології та венерології НАМН 
України» Солошенко Ельвіри Миколаївни. Істо-
рія її життя – це історія становлення та розвитку 
імунології та алергології в дерматовенерології. 
В інституті Ельвіра Миколаївна пройшла шлях 
від аспірантки до заступника директора з нау-
кової роботи, де формувалась її наукова школа 
на базі відділу клінічних дерматозів (1968-1978), 
лабораторії імунології, патофізіології і патомор-
фології (1979-2005) та лабораторії алергології 
(1979-2005). Має вищі кваліфікаційні категорії з 
дерматовенерології (з 1992 року), алергології (з 
2005 року) та імунології (з 2006 року). Основними 
напрямами наукових досліджень Е.М. Солошенко 
та її співробітників було і є моделювання лікар-
ської хвороби, вивчення її патогенезу, а також 
патогенезу алергічних і поширених дерматозів 
з ускладненим алергологічним анамнезом з ак-
центом на дослідження адаптації та особливос-
тей морфофункціонального стану еритроцитів 
при сенсибілізації організму до лікарських за-
собів; розробка автоматизованих інформацій-
них систем в медицині; розробка діагностичного 
та терапевтичного обладнання; розробка нових 
імунологічних і біофізичних експрес-способів ді-
агностики; розробка комплексно-послідовних 
способів терапії з включенням фізіотерапевтич-
них впливів; розробка способів профілактики та 
реабілітації хворих на лікарську хворобу і алер-
годерматози.

При виконанні понад 100 науково-дослідних 
робіт, в яких Е.М. Солошенко була керівником, 
відповідальним виконавцем і співвико навцем, 
вона співпрацювала і продовжує співпрацюва-
ти згідно з договорами про науково-практич-
не співробітництво з Харківським національним 
університетом радіоелектроніки, Інститутом ра-
діофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова На-
ціональної академії наук України, Харківським 
фізико-технічним інститутом, Інститутом голо-
графії Академії наук прикладної радіоелектро-
ніки, Харківським національним університетом 
ім. В.Н. Каразіна, Харківським національним ме-
дичним університетом, Національним технічним 
університетом «ХПІ». На підставі завершених НДР 
опубліковано 650 наукових праць, серед яких є 
монографії, клінічні лек ції, навчальні посібники, 
методичні рекомендації, інформацій ні листи, но-
вовведення, затребувані як у практичній охороні 
здоров’я, так і у викладацькій діяльності. Розро-
блено та впроваджено в практичну охорону здо-
ров’я 29 винаходів і патентів, 70 раціоналізатор-
ських пропозицій, присвячених новим способам 
експрес-діагностики, профілактики і ліку вання 

лікарської хвороби, та алергодерматозів. Сумісно 
з кафедрами вищої математики та обчислюваль-
ної техніки і програмування НТУ «ХПІ», а також 
кафедрою біомедичних електронних пристроїв 
і систем ХНУРЕ розроблено 4 автоматизовані ін-
формаційні системи з діагностики і терапії алер-
годерматозів і поширених дерматозів.

Наукову діяльність професор Е.М. Солошен-
ко поєднувала з лікувально-консультативною і 
педагогічною роботою, коли за сумісництвом 
(1996-2009) працювала професором кафедри 
загальної і клінічної імунології та алергології ме-
дичного факультету Харківського національно-
го університету імені В.Н. Каразіна. Велику ува-
гу приділяла підготовці молодих науковців. Під 
її керівництвом виконано 3 магістерські роботи 
і захищено 7 дисертацій на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук. На матеріалах науко-
вої діяльності лабораторії алергології, а також 
за її підтримки підготовлені 6 кандидатських і 
1 докторська дисертації для інших установ (5 для 
Харківського національного університету радіо- 
електроніки і 2 для Національного технічного 
університету «ХПІ»). 

Професор Е.М. Солошенко є членом вченої 
і спеціалізованої ради ДУ «ІДВ НАМН України», 
редакційної колегії фахового журналу «Дерма-
тологія та венерологія», Української асоціації 
лікарів-дерматовенерологів і косметологів та 
Українського і Харківського товариства фахів-
ців з імунології, алергології та імунореабілітації, 
для останнього із яких фактично стала фунда-
тором, будучи заступником голови – професора 
А.О. Цуцаєвої. Нею внесено вагомий вклад в ста-
новлення імунологічної служби в місті Харкові, 
особливо на перших етапах її організації, коли 
протягом шести років була позаштатним кон-
сультантом з питань дерматології і алергології 
в міському алергологічному Центрі. Професор 
Е.М. Солошенко і дотепер не зупиняється в нау- 
кових пошуках, займається розробкою нових 
методів диференційної діагностики алергодер-
матозів з інфекційними захворюваннями, побу-
товою, пилковою і харчовою алергією, а також 
способів профілактики алергічних станів на під-
ставі розробки алергологічного паспорту.Солошенко Солошенко 

Ельвіра МиколаївнаЕльвіра Миколаївна
Завідувач лабораторії алергології Державної установи  

«Інститут дерматології та венерології Національної академії медичних наук України»,  
доктор медичних наук, професор
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Стріхар Оксана Іванівна є кваліфікованим 
фахівцем, на високому науково-методич-

ному рівні викладає дисципліни, активно впро-
ваджує новітні педагогічні та інформаційні тех-
нології. 

У 1993 році О.І. Стріхар закінчила Ялтинське 
музично-педагогічне училище та 2003 року Київ-
ський національний університет культури і мис-
тецтв за спеціальністю «Музичне мистецтво». У 
2009 році захистила кандидатську дисертацію 
за спеціальністю 26.00.01 – теорія і історія куль-
тури у Львівській національній музичній ака-
демії імені Миколи Лисенка, у 2015 – отримала 
звання доцента кафедри музичного мистецтва. 
У 2016 році захистила докторську дисертацію 
за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика 
професійної освіти у Національному педаго-
гічному університеті імені М.П. Драгоманова.

Оксана Іванівна Стріхар здійснює керівницт- 
во підготовкою дипломних робіт, є науковим 
керівником студентів, які готують статті та до-
повіді для міжнародних та всеукраїнських нау-
ково-практичних студентських конференцій з 
проблеми Національно-патріотичного виховання 
студентської молоді засобами музичного мис-
тецтва. Під керівництвом доктора педагогічних 
наук, доцента О.І. Стріхар студенти займають 
призові місця у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіа- 
ди зі спеціальності «Музичне мистецтво» та 
стають переможцями всеукраїнських та міжна-
родних конкурсів-фестивалів, такі як «Медовий 
край» (Мелітополь), «DIGI-TALENTY. LATO 2018» 
Міжнародний фестивальний проєкт «Калейдо-
скоп талантів» в Польщі, «GOLDEN TIME ТАLENT. 
UNITED KINGDOM, 2020» , Internetional Festival 
«АРТ ЦЕНТР Талантів 2021», «SUPER ART – 2021», 
(Харків) та інші.

Наукова діяльність О.І. Стріхар пов’язана з 
дослідження проблем розвитку особистості та 
формуванням світоглядних орієнтацій сучасної 
молоді засобами музичного мистецтва. Вона 
має понад 100 публікацій, у фахових виданнях 
та виданнях, що зареєстровані в міжнародних 
науково метричних базах наукового та навчаль-
но-методичного характеру. Є автором навчаль-
но-методичних посібників для викладачів та 
студентів музичних спеціальностей, таких як 
«Професійна підготовка майбутнього вчителя 
музичного мистецтва (нормативні навчальні 
дисципліни) вип. 1.1.», «Патріотичне виховання 
майбутніх вчителів музичного мистецтва на за-
няттях з вокально-хорового виконавства». Ваго-
ма частка посібників присвячена вокально-хоро-
вій підготовці майбутнього вчителя музичного 
мистецтва в умовах трансформації української 

Стріхар Стріхар 
Оксана ІванівнаОксана Іванівна

Завідувач кафедри музичного мистецтва  
Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського,  

доктор педагогічних наук, доцент

освіти сьогодення яка супроводжується суттє-
вим оновленням педагогічної теорії й практики, 
де відбуваються зміни освітньої парадигми, і 
пропонується інший зміст, підходи, удосконалю-
ються форми й методи навчання, висуваються 
нові вимоги до підготовки вчителя музичного 
мистецтва у закладах вищої освіти.

Оксана Іванівна є учасником міжнародних та 
всеукраїнських науково-практичних конферен-
цій і семінарів з проблем навчання мистецької 
освіти. З 2017 року є організатором щорічного 
Всеукраїнського фестивалю «Мистецька феє- 
рія», який об’єднує низку конкурсів: «Золоті го-
лоси» (конкурс вокального виконавства), «Зла-
тограй» (конкурс інструментального виконав-
ства), «Ludus Royalis» (конкурс фортепіанного 
виконавства). Метою фестивалю є виявлення, 
підтримка, розвиток творчих здібностей тала-
новитих громадян країни та посилення патрі-
отичного виховання населення, формування у 
молоді національної свідомості. 

Двічі на рік у Миколаївському національному 
університеті імені В.О. Сухомлинського під керів-
ництвом О.І. Стріхар проходить Всеукраїнський 
науково-практичний семінар «Мистецька освіт-
ня галузь: методики, технології», який спрямо-
ваний на реалізацію Концепції Нової української 
школи та підвищення методичного, практично-
го рівнів професійної компетентності педагогів 
мистецької освітньої галузі. Семінар об’єднує 
учасників з усіх куточків України – Миколаїв-
ської, Херсонської, Одеської, Київської, Дніпро-
петровської, Харківської, Івано-Франківської, 
Львівської, Кіровоградської, Запорізької, Чер-
каської, Донецької, Хмельницької, Закарпатської, 
Житомирської, Волинської, Полтавської, Рівнен-
ської та інших областей. 

Оксана Іванівна отримала сертифікат, який 
підтверджує достатньо високий рівень володін-
ня іноземною мовою. З 18 лютого 2019 року по 
18 березня 2020 проходила стажування в іно-
земному закладі вищої освіти Business Incubator 
ISMA University (м. Рига, Латвія) та отримала 
Сеrtificate №1-22/01-20/4.

Стріхар Оксана Іванівна була обрана неза-
лежним експертом Міністерства освіти і науки 
України конкурсних проєктів підручників «Мис-
тецтво» для здійснення експертизи електронних 
версій кожного проєкту підручника, поданого 
на конкурсний відбір проєктів підручників для 
1, 2, 3, 4, 5 та 10 класів закладів загальної се-
редньої освіти.

За плідну працю, особистий внесок у розви-
ток вітчизняної мистецької освіти нагороджена 
урядовими та регіональними грамотами.
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Тарасенко Галина Сергіївна – знаний в Украї- 
ні науковець з багаторічним досвідом ро-

боти у вищій школі. Закінчила Вінницький дер-
жавний педагогічний інститут ім. М. Остров-
ського і отримала художньо-педагогічну освіту. 
Пізніше здобула фах практичного психолога. 
Закінчила магістратуру з екології. 

 Навчалася в аспірантурі та докторантурі 
Українського науково-дослідного інституту пе-
дагогіки. Захистила кандидатську і докторську 
дисертації в контексті проблем взаємозв’язку 
естетичної та екологічної освіти. Наукове ста-
новлення відбувалось у наукових школах док-
тора педагогічних наук Н.Є. Миропольської, ака-
деміка С.У. Гончаренко. 

З 1996 по 2017 рік керувала кафедрою пе-
дагогіки і методики початкового навчання 
(пізніше кафедрою дошкільної та початкової 
освіти) ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Започат-
кувала при кафедрі магістратуру («Початкова 
освіта»), а також відкрила спеціальність «До-
шкільна освіта» (бакалаврська і магістерська 
підготовка). Плідно організовувала роботу ка-
федри, яка за науковими показниками протя-
гом двох десятиліть була однією з кращих ка-
федр університету. Налагодила міцні наукові 
зв’язки з освітянами Польщі, Білорусії, Литви, 
Киргизстану, Румунії. Були укладені численні 
угоди про співробітництво із зарубіжними ви-
шами, підготовлені і видрукувані спільні міжна-
родні монографії «Rodzina współczesna: portret 
interdyscyplinarny», «Педагогика семьи в кон-
тексте образовательных приоритетов Украины 
и Беларуси» тощо. З 2011 року в контексті між-
народного співробітництва здійснює наукову 
підготовку магістрів у педагогічних закладах 
вищої освіти Польщі. 

У 2018 році професор Г.С. Тарасенко пере-
йшла працювати у Вінницьку академію безпе-
рервної освіти, де приділяє чільну увагу після-
дипломній освіті вчителів у контексті розбудови 
Нової української школи на засадах екологічної 
естетики. Нині відбувається розробка і апроба-
ція авторського міждисциплінарного курсу «Еко-
лого-освітня естетика», створеного на основі 
проблемної інтеграції знань (філософії, психо-
логії, педагогіки, екології, мистецтва).

Наукові праці Г.С. Тарасенко є широко ві-
домими в Україні, про що свідчать вагомі по-
казники їх цитування. Вона є автором новіт-
ніх технологій естетико-екологічної освітньої 
роботи з дошкільниками та молодшими шко-
лярами. Стала переможцем Всеукраїнсько-
го конкурсу освітніх технологій у початковій 
школі (2012). У контексті даної проблемати-
ки опублікувала близько 400 робіт у вітчиз-
няних та зарубіжних виданнях (10 моногра-
фій, близько 20 посібників, понад 300 статей). 

Тарасенко Тарасенко 
 Галина Сергіївна Галина Сергіївна

Професор кафедри екології, природничих та математичних наук Вінницької академії 
безперервної освіти, доктор педагогічних наук, професор, академік Національної 

академії наук вищої освіти України, заслужений працівник освіти України

Найбільш відомі видання: «Дивосвіт: уроки 
естетико-екологічної культури» (1995); «Еко-
логічна естетика в системі професійної під-
готовки вчителя» (1997); «Паросток: методика 
гуманістичного виховання школярів засобами 
природи» (2003); «Взаємозв’язок естетичної 
та екологічної підготовки вчителя в системі 
професійної освіти» (2006); «Навчаємо пізна-
вати природу: позакласна виховна робота з 
молодшими школярами» (2008); «Відкрийте 
дітям дивосвіт природи: порадник для бать-
ків з виховання душі і серця дитини» (2008); 
«Організація дитячої ігрової діяльності в кон-
тексті наступності дошкільної та початкової 
освіти» (2010). Галина Тарасенко – співавтор 
програми виховання і навчання дітей від двох 
до семи років «Дитина» (2012, 2016).

Професор Г.С. Тарасенко створила і донині 
керує науковою школою з гуманітаризації по-
чаткової освіти. Підготувала 15 кандидатів пе-
дагогічних наук. Бере активну участь в атестації 
наукових кадрів. Працювала в спеціалізованій 
вченій раді КНУ ім. Т.Г. Шевченка (2004-2006). У 
ВДПУ ім. М. Коцюбинського створила і очолюва-
ла (2010-2012) спеціалізовану вчену раду з теорії 
і методики виховання. Протягом 10 років була 
заступником голови докторської спеціалізова-
ної вченої ради (ВДПУ ім. М. Коцюбинського). 

Тривалий час (2006-2013) Галина Тарасенко 
працювала в експертній комісії з освіти (ДАК 
України); в комісії з питань інноваційної діяль-
ності і дослідно-експериментальної роботи за-
гальноосвітніх учбових закладів (МОН Украї-
ни). Нині є членом редакційних колегій низки 
наукових і науково-методичних видань в галузі 
педагогічних наук (Український педагогічний 
журнал; Проблеми сучасного підручника; До-
шкільне виховання; Учитель початкової школи). 
Є членом редакційних колегій зарубіжних ча-
сописів (Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej 
Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Веснік Мазырска-
га дзяржаŷнага педагогічного ŷніверсітэта імя 
І.П. Шамякіна).

Серед відзнак і нагород Галини Сергіївни: 
заслужений працівник освіти України (2015), 
знак «Відмінник освіти України» (2002); Почес-
ний працівник Вінницького державного педа-
гогічного університету імені Михайла Коцюбин-
ського (2007); Почесна грамота Міністерства 
освіти і науки України (2009); Почесні грамоти 
Національної академії педагогічних наук Укра-
їни (2010, 2012); медаль «Академік М.Д. Ярма-
ченко» (2016), орден «Науковець року – 2019» 
(Міжнародна програма «Наукова еліта Украї-
ни»), Почесна грамота Української федерації 
вчених (2019) тощо. 

У 2016 році Г.С. Тарасенко обрана академіком 
Національної академії наук вищої освіти України. 
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Таран-Лала Олена Миколаївна – відома в 
Україні як викладач-новатор, учений но-

вого покоління, каталізатор вдосконалення та 
підвищення якості національної системи ви-
щої освіти, науковець з яскраво вираженою 
креативністю, лідер у наукових розробках, яка 
не лише дбає про українську вищу освіту, а й 
надихає її своїм життям, творчістю та оптиміз-
мом, діє як невтомний генератор ідей та здатна 
критично аналізувати й синтезувати результати 
наукових досліджень.

Трудова діяльність Олени Миколаївни розпо-
чалась у 1999 році. Вона працювала менедже-
ром відділу маркетингу, збуту та комерційної 
діяльності філії Українсько-Російського спіль-
ного підприємства «Інтеркаучук» Тірас», а та-
кож інженером відділу кадрів відкритого акціо- 
нерного товариства «Полтаваобленерго», де 
під її керівництвом було реалізовано Проєкт 
щодо реструктуризації та оптимізації чисель-
ності персоналу товариства.

Через декілька років праці на підприємствах 
Полтави, мрія про викладання і максимальну 
реалізацію себе у науці та викладанні взяла 
верхи. Так розпочалась науково-педагогіч-
на діяльність Олени Миколаївни. Багаторічна 
викладацька діяльність у сфері менеджмен-
ту з 2001 року у вищому навчальному закладі  
Укоопспілки «Полтавський університет еконо-
міки і торгівлі», де вона пройшла різні етапи 
науково-педагогічної діяльності, була досить 
тернистою – від старшого лаборанта до доцен-
та кафедри менеджменту.

У квітні 2008 року у Спеціалізованій вченій 
раді при Донецькому національному універси-
теті економіки і торгівлі імені Михайла Туган- 
Барановського захистила дисертацію на здо-
буття наукового ступеня кандидата економічних 
наук на тему «Оцінка якості системи управління 
підприємствами» за спеціальністю 08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності) з присудженням 
у липні 2008 року наукового ступеня кандидата 
економічних наук. У липні 2019 року захисти-
ла дисертацію на здобуття наукового ступеня 
доктора економічних наук на тему «Розвиток 
споживчої кооперації в економіці України: тео-
рія, методологія та практика» за спеціальністю 
08.00.03 – економіка та управління національ-
ним господарством у Спеціалізованій вченій 
раді Полтавської державної аграрної академії. 
У грудні 2019 року затверджена членом Спеціа- 
лізованої вченої ради Д 44.887.01 Полтавської 
державної аграрної академії із захисту дисер-
тацій на здобуття наукового ступеня кандида-
та та доктора економічних наук. 

Також ідентифікувати науково-педагогічну 
діяльність Олени Миколаївни дозволяє активна 

багаторічна продуктивність, що характеризуєть-
ся як кількісними, так і якісними показниками. 
Олена Таран-Лала – вчений, висококваліфіко-
ваний викладач вищої школи, автор понад 200 
праць наукового і науково-методичного харак-
теру, опублікованих українською, англійською 
та іншими мовами. Є автором 4-х та співавто-
ром 2-х монографій. Співавтор підручника «Кон-
тролінг для менеджерів». Автор методик біз-
нес-аналізу на основі проведення: оцінки якості 
системи управління компаніями; діагностики 
функціонування та розвитку компаній. Автор 
курсів: Контролінг для менеджерів; Стратегічне 
управління бізнесом; Ризик-менеджмент та ан-
тикризове управління підприємством; Strategic 
Management of Business. 

Олена Таран-Лала брала участь у близько 100 
наукових міжнародних та всеукраїнських кон-
ференціях. Наукові дослідження проводить за 
такими напрямами: теоретико-методологічні і 
науково-прикладні аспекти: ефективне функ-
ціонування соціально-економічних систем; 
розвиток споживчої кооперації в національній 
економіці; стратегічний менеджмент, страте-
гічне управління підприємствами, контролінг, 
менеджмент безпеки у туристичному бізнесі, 
якість системи управління підприємствами, ри-
зик-менеджмент та антикризове управління 
підприємствами; управління безпекою бізнесу.

Олена Миколаївна входила до складу робо-
чої групи з розробки рекомендацій щодо по-
долання наслідків надзвичайної ситуації, ви-
кликаної Covid-19 та виходу із кризового стану 
підприємств і організації системи Укоопспілки. 
Брала участь у роботі експертних комісій МОН 
України з питань проведення акредитаційної 
експертизи та є сертифікованим експертом з 
акредитації освітніх програм за спеціальністю 
073 Менеджмент від Національного агентства з 
забезпечення якості вищої освіти. Займається 
науковим консультуванням низки вітчизняних 
підприємств та компаній. Освітній тьютор, біз-
нес-коуч та консультант з особистого розвитку.

Для студентів Олена Таран-Лала не лише нау- 
ковий керівник, а й однодумець, старший то-
вариш, людина, яка вміє критично оцінити свої 
здобутки, бачить перспективу подальшої нау-
кової праці.

За сумлінну, творчу працю, високий професіо-
налізм, підготовку висококваліфікованих кадрів 
для споживчої кооперації України О.М. Таран-Лала 
відзначено Почесною грамотою Укоопспілки 
(2008, 2015); за сумлінну багаторічну працю на 
освітянській ниві, вагомий внесок у реалізацію 
регіональних освітянських програм відзначе-
но Почесною грамотою Полтавської обласної 
державної адміністрації головного управління 
освіти і науки України (2008).

Таран-Лала Таран-Лала 
Олена МиколаївнаОлена Миколаївна

Професор кафедри підприємництва і права  
Полтавського державного аграрного університету,  

доктор економічних наук, доцент
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Історію України, її сучасне і прийдешнє тво-
рять унікальні особистості. В інновацій-

ний розвиток національної освіти і науки, їх 
реформування та євроінтеграцію зробив свій 
вагомий внесок і Олег Михайлович Топузов –  
академік Національної академії педагогічних 
наук (НАПН) України, доктор педагогічних наук, 
професор, заслужений діяч науки і техніки Укра-
їни, віцепрезидент НАПН України, директор Ін-
ституту педагогіки НАПН України.

Наукову діяльність Олег Топузов розпочав 
1991 року в Науково-дослідному інституті педа-
гогіки Української РСР (нині – Інститут педагогі-
ки НАПН України) на посаді молодшого науко-
вого співробітника лабораторії теорії навчання 
й передового педагогічного досвіду. Наукова  
діяльність стала для нього не просто роботою, а 
одним із найважливіших і найцікавіших склад-
ників життя. Стиль його наукової діяльності від-
значається постійним творчим пошуком, на-
полегливістю, послідовністю та системністю. У 
1994 році Олег Михайлович успішно захистив 
кандидатську дисертацію з теми «Коригуючі 
факультативи в основній школі» (спеціальність 
13.00.01 – теорія та історія педагогіки). У 2001 році 
йому присвоєно вчене звання старшого нау- 
кового співробітника зі спеціальності 13.00.02 – 
теорія та методика навчання географії. У 2008 
році після успішного закінчення докторантури 
в Інституті педагогіки НАПН України захистив 
докторську дисертацію з теми «Методичні ос-
нови проблемного навчання географії в загаль-
ноосвітніх навчальних закладах» (спеціальність 
13.00.02 – теорія та методика навчання (геогра-
фія). У 2008 році йому присвоєно вчене звання 
професора зі спеціальності 13.00.02 – теорія та 
методика навчання (географії).

Академік О.М. Топузов постійно в пошуках 
нових ідей щодо розроблення та впровадження 
педагогічних технологій, ефективних методик 
навчання географії зокрема. Розробив дидак-
тико-методичні засади реалізації проблемного 
та діяльнісного підходів до навчання геогра-
фії, які втілив у створених за його керівництва 
та участі навчальних програмах, серії підруч-
ників з географії для закладів вищої освіти. 
Низку праць присвячено змісту й організації 
коригувальних факультативів в умовах про-
фільної орієнтації навчання в основній школі, 
проблемам науково-методичного забезпечен-
ня шкільного курсу економічної та соціальної 
географії світу.

Здатність організувати наукову діяльність 
колективу сприяли започаткуванню наукової 
школи О.М. Топузова. За його наукового керів-
ництва захищено 25 кандидатських дисертацій, 
за наукового консультування – дев’ять доктор-
ських. Упродовж десяти років Олег Михайлович 

очолює спеціалізовану вчену раду К 26.452.05; 
Д 26.452.05 в Інституті педагогіки НАПН України 
зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика 
навчання (географія, хімія, біологія), є членом 
спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01 в Інсти-
туті педагогіки НАПН України зі спеціальності 
13.00.09 – теорія навчання; 13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки.

Олег Михайлович Топузов – головний редак-
тор «Українського педагогічного журналу», за-
початкованого в 2015 році за його ініціативи, а 
також наукового збірника «Проблеми сучасного 
підручника», є членом редакційних рад і коле-
гій низки українських фахових педагогічних і 
закордонних наукових видань.

Віддана праця вченого, як директора Інсти-
туту педагогіки НАПН України, забезпечує пози-
тивний імідж Інституту, а наукові дослідження, 
що здійснюються у наукових відділах, сприяють 
конкурентоспроможності української освітньої 
системи. Він визначив пріоритетні напрями роз-
будови Інституту педагогіки НАПН України: пози-
ціонування Інституту в суспільстві як лідера ін-
новаційного розвитку загальної середньої освіти 
України у контексті європейських перспектив; 
сучасний менеджмент науково-організаційної 
діяльності; розвиток наукового потенціалу Інсти-
туту; удосконалення матеріально-технічного за-
безпечення науково-дослідної роботи в Інституті.

В Інституті педагогіки НАПН України скла-
лася ефективна система впровадження ре-
зультатів науково-дослідних робіт та їх моні-
торингу. Наукова продукція Інституту постійно 
експонується на виставках «Сучасні заклади 
освіти», «Інноватика в сучасній освіті» та що-
року відзначається в номінаціях за найкращі 
видання. Високий рівень підготовленої про-
дукції засвідчує і ї ї відзначення в конкурсі На-
ціональної академії педагогічних наук України 
за кращі наукові роботи.

Дієвою формою впровадження є започатко-
ваний у 2015 році методичний проєкт вебконфе-
ренції «Учені НАПН України – українським учите-
лям», які вже стали традиційними. О.М. Топузов 
є співорганізатором і учасником низки між-
народних, всеукраїнських і регіональних нау- 
ково-практичних конференцій та семінарів, ви-
ступає з доповідями перед учителями-експери-
ментаторами та методистами.

Академік О.М. Топузов – відомий учений в Украї- 
ні та поза її межами. Опублікував понад 250 нау- 
кових праць, зокрема монографії – «Проблем-
не навчання географії в школі: теорія і методи-
ка», «Дидактика географії»; підручник «Загальна 
методика навчання географії» для педагогічних 
закладів вищої освіти, дев’ять підручників з гео-
графії (6-10 класи і 22 навчально-методичних по-
сібники для закладів загальної середньої освіти).

Віцепрезидент Національної академії педагогічних наук України,  
директор Інституту педагогіки НАПН України, академік НАПН України,  

доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Топузов Топузов 
Олег МихайловичОлег Михайлович
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Ткаченко Ткаченко 
Лідія ІванівнаЛідія Іванівна

Провідний науковий співробітник Інституту обдарованої дитини  
Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник, член Національної спілки журналістів України

Лідія Ткаченко прийшла в науку, маючи 
великий досвід редакторської і журна-

лістської діяльності, тому наукові дослідження 
Лідії Ткаченко завжди практикоорієнтовані, а 
проблематика пов’язана з актуальними питан-
нями освітньої практики.

Національні традиції мислення й творення тісно 
пов’язані із періодом бароко в українській куль-
турі, з постанням Києво-Могилянської академії 
та діяльністю її професорів – Михайла Козачин-
ського, Георгія Кониського й інших. Найбільше 
узагальнення й утілення їхні ідеї щодо розвитку 
особистості (що в принципі складає ідейну осно-
ву інтелектуальних напрацювань будь-кого з мис-
лителів культурного пантеону українства) знайш-
ли у творчості Григорія Сковороди. Педагогічний 
аспект літературної спадщини цього провідника 
національного духу стає предметом дослідження 
Лідії Ткаченко. Дисертація на здобуття ступеня 
кандидата за спеціальністю «13.00.01 – теорія та 
історія педагогіки» «Проблема розвитку особи-
стості в педагогічній спадщині Григорія Савича 
Сковороди» розкриває його погляди із зазначеної 
теми. Результати дослідження відображено у чис-
ленних статтях, навчальній програмі спеціального 
курсу для студентів педагогічних спеціальностей 
«Педагогічні ідеї Г.С. Сковороди» (2011), а також у 
колективній монографії «Еліта: витоки, сутність, 
перспектива» (2011), де українському мислителю 
присвячено окремий розділ «Елітні детермінації 
Г.С. Сковороди: virtus, cordo, ratio».

Продовження розмислів над проблемою роз-
витку особистості відображено у філософсько-о-
світньому дослідженні за напрямом синерге-
тичного підходу. Трансполюючи філософські 
напрацювання у сферу педагогіки, дослідниця 
доводить, що саме цей підхід забезпечує розу-
міння процесу розвитку особистості, і складає 
основу його реалізації. Про це – у розділах ко-
лективних монографій «Синергетика і освіта» 
(2014) і «Синергетика і творчість» (2014).

Далі проблематика розвитку особистості за-
ломлюється у прикладні педагогічні дослідження – 
супроводу обдарованої особистості у шкільний 
період навчання. Вибудовується модель педаго-
гічного супроводу учнів закладів загальної серед-
ньої освіти, що відображено у низці праць – ко-
лективній монографії «Науково-методичні засади 
особистісного розвитку інтелектуально обдарова-
них старшокласників» (2015) та методичних посіб-
никах (у співавторстві) «Психолого-педагогічний 
супровід соціалізації обдарованих старшокласни-
ків в Інтернет-середовищі» (2017), «Інтерактивна 
психолого-педагогічна підтримка соціалізації об-
дарованих старшокласників» (2018), «Психологічні 
та соціальні чинники адаптації обдарованої осо-
бистості в інформаційно-освітніх умовах закладів  
загальної середньої освіти» (2021).

Пройнявшись проблемою донесення науко-
вих напрацювань педагогів і психологів до ши-
рокого загалу Л.І. Ткаченко ініціює низку інно-
ваційних проєктів, в яких виступає не лише 
автором ідеї і організатором, а й науковим 
(фаховим) редактором. На сторінках видання 
«Справи сімейні» (головний редактор Андрій 
Лесів) здійснено інноваційний соціальний про-
єкт «Наукова журналістика у розповсюдженні 
педагогічних і психологічних знань: збережен-
ня сім’ї, розвиток дітей, навчання дорослих» 
(2015–2019; понад 100 статей у журналі «Справи 
сімейні»), а також інноваційний науково-педа-
гогічний проект «Популярна методика для учи-
телів, вихователів і батьків» до 100-річчя від дня 
народження В.О. Сухомлинського (2016–2018) 
понад 30 випусків з публікацією 35 статей ме-
тодичного і практичного спрямування. У про-
єктах було об’єднано широке коло науковців і 
науково-педагогічних працівників України.

У 2018 році Л.І. Ткаченко розпочинає новий 
проект – видання всеукраїнської газети «Осві-
та і суспільство» (головний редактор), у співпра-
ці з видавництвом «Альфа Віта Груп» (директор 
Юрій Шеремета). Л.І. Ткаченко вдається об’єд-
нати небайдужих до максим незалежності мо-
лодої української держави, єдності суспільства 
та прогресивного розвитку України вчених, нау-
ково-педагогічних працівників і практиків освіт-
ньої діяльності для обговорення актуальної про-
блематики. У рамках Міжнародної освітянської 
виставки «Сучасні заклади освіти» та виставки 
освіти за кордоном «World Edu» під егідою Наці-
ональної академії педагогічних наук України три-
ває похідний проект – науково-практичні масові 
заходи, провідними доповідачами яких є автори 
видання: Всеукраїнський круглий стіл «Розвиток 
освіти і медіапростір: проблеми самоорганізації» 
(2019), Всеукраїнська науково-практична конфе-
ренція «Національна ідентичність як проблема 
науки і освіти» (2020), Всеукраїнська міжгалузе-
ва науково-практична онлайн-конференція «Фі-
лософські, історіософські та педагогічні аспекти 
єдності українського суспільства» до 30-річчя не-
залежності України (2021). У цьому проекті Лідія 
Ткаченко виступає організатором і модератором 
заходів. Інститут обдарованої дитини НАПН Укра-
їни як співорганізатор випускає збірники науко-
вих праць учасників конференцій.

Наукові напрацювання і досягнення Л.І. Тка-
ченко неодноразово відзначено державними 
й відомчими відзнаками, а також нагородами 
освітянських виставок та громадських організа-
цій, серед чого: Грамота Верховної Ради України, 
медалі НАПН України «Ушинський К.Д.», «Гри-
горій Сковорода», Золота медаль Товариства 
«Знання» України, Бронзова медаль ВДНГ СРСР 
(1987); відмінник народної освіти УРСР (1989).
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Тадеуш Троциковський, доктор економічних 
наук, викладач, практик в області євро-

пейських фондів і комерціалізації знань, інно-
вацій і технологій, експерт Європейських фон- 
дів розвитку, директор Європейського фонду 
науки «Інститут інновацій» (Польща), директор 
Інституту комерціалізації науки Куявського уні-
верситету у місті Влоцлавек (Польща). Сприяє 
розвитку міжнародного наукового співробіт-
ництва з Україною та країнами Центральної і 
Східної Європи. 

У квітні 2021 року Тадеуш Троциковський 
у спеціалізованій вченій раді Хмельницького 
національного університету (ХНУ) Д 70.052.01 
успішно захистив дисертацію на здобуття нау- 
кового ступеня доктора економічних наук за спе-
ціальністю 08.00.04 – економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяль-
ності). Його співпраця з Хмельницьким націо-
нальним університетом розпочалась у 2006 році 
з участі в організації та роботі Міжнародної кон-
ференції ХНУ «Українсько-польські наукові діало-
ги» та продовжується по теперішній час. Упро-
довж усіх років (з 2006) він є співорганізатором 
та постійним учасником міжнародних наукових 
конференцій Хмельницького національного уні-
верситету: «Українсько-польські наукові діалоги»; 
«Управління економічними системами: концепції, 
стратегії та інновації розвитку»; «Проблеми пла-
нування в ринкових умовах»; «Маркетингові тех-
нології в умовах глобалізації економіки України». 
Брав участь у виконанні 3 державних бюджетних 
тем Хмельницького національного університету: 
№ 2Б 2020 «Розробка стратегій та моделювання 
інноваційного потенціалу кластеризації соціаль-
но-економічних систем в контексті національної 
безпеки держави» (номер державної реєстра-
ції 0120U102088, 2020); № 2Б-2018 «Формуван-
ня соціально-трудового потенціалу в підвищен-
ні економічної безпеки і прискоренні процесів 
євроінтеграції» (0118U000229, 2019); № 3Б – 2013 
«Комплексна оцінка інноваційної діяльності про-
мислових підприємств» (0113U002062, 2015), а 
також – госпрозрахункової науково-дослідної 
теми ХНУ №19-2019 «Розробка системи управ-
ління інноваційно-технологічним розвитком під-
приємства за умов реалізації політики зміцнення 
національної безпеки держави» (0119 U103529, 
2020-2021). Є ініціатором отримання гранту 
«Erasmus+ Programme» спільно із Хмельниць-
ким національним університетом на 2020-2023 
роки по студентській і викладацькій мобільнос-
ті. Троциковський Тадеуш залучався до читання 
лекцій з дисципліни «Управління маркетинго-
вим потенціалом підприємства» для аспірантів 
PhD у режимі он-лайн. Він співпрацює з вчени-
ми з університетів, коледжів та дослідницьких 
інститутів з таких країн, як Україна, Фінляндія,  

Естонія, Латвія, Литва, Болгарія, Словаччина, 
Чехія, Молдова, Росія, Білорусь, Грузія.

Тадеуш Троциковський входить до складу 
редакційних колегій ряду наукових журналів, 
зокрема: «Вісник Хмельницького національно-
го університету. Серія: Економічні науки»; «Гло-
балізаційний бізнес» при Інституті досліджень 
економічних і соціальних проблем глобаліза-
ції (Грузія); «Чорне море» – науковий журнал 
академічних досліджень (Естонія); «Географія 
та туризм», Київський національний універси-
тет ім. Тараса Шевченка (Україна); «Економічні 
тенденції», Барановичський університет (Біло-
русь); «Державне управління» – МАМ (Україна); 
«Альтернативна енергетика та екологія» (Росія).

Тадеуш Троциковський член-кореспондент 
Академії бізнес-наук (Грузія), Регіональної ака-
демії управління (Казахстан), Міжнародної асо-
ціації сталого розвитку (Болгарія), Міжнародної 
академії наук і практики виробничих організа-
цій (Росія), сертифікований консультант колиш-
нього Бюро з інвестицій та просуванню техноло-
гій ЮНІДО – Промисловий розвиток Організації 
Об’єднаних Націй у Варшаві, експерт Інституту 
глобальних стратегій управління «Острозька ака-
демія» (Україна), Національного інституту еко-
номічних досліджень, Батумського університету 
(Грузія), комерціалізація Reactor (Латвія), а та-
кож фахівець I ступеня з ТРВЗ, член спільноти 
Polska Innowacyjna, міжнародний тренер євро-
пейських програм, член Альянсу академічних 
центрів трансферу технологій (Польща). Здобув 
ступінь Doctor Honoris Causa Регіональної ака-
демії управління (Казахстан).

Наукові досягнення Т. Троциковського скла-
дають понад 120 наукових праць, опублікова-
них в Україні й країнах Центральної та Східної 
Європи. Брав участь у понад 70 міжнародних 
конференціях і наукових семінарах в 15 країнах 
Європи, Азії та Африки.

Тадеуш Троциковський є триразовим пере-
можцем Національного конкурсу «Національні 
лідери інновацій» – редакція 2008 року (загаль-
нонаціональна у Польщі), редакція 2008 року 
(регіональна), редакція 2009 року (регіональна) 
в категорії «Інноваційний проєкт», представник 
наукового співтовариства. Був нагороджений 
бронзовою медаллю DIONZ ŠTỨRA за заслу-
ги у співпраці з Тренчанський університетом.

 Свою подальшу співпрацю Троциковський Та-
деуш Станіслав із науковцями та науково-освіт-
німи закладами України спрямовує на поширен-
ня передового досвіду реалізації інноваційних 
проєктів, пошук та продукування інноваційних 
рішень управління підприємницькими структу-
рами, сприяння пожвавленню євроінтеграцій-
них процесів. Адже має великий професійний 
досвід з реалізації європейських проєктів.

Троциковський Троциковський 
Тадеуш СтаніславТадеуш Станіслав

Докторант Хмельницького національного університету, директор Європейського 
фонду науки «Інститут інновацій» (Польща), директор Інституту комерціалізації науки 

Куявського університету у місті Влоцлавек (Польща), доктор економічних наук
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Наталія Олексіївна Урсу – відома в Украї-
ні та за її межами вчена в галузі мисте-

цтвознавства, висококваліфікований викладач 
вищої школи. Досліджує проблеми відродження 
національної мистецької спадщини, сакральне 
мистецтво чину домініканців в Україні, пробле-
ми теорії і практики мистецької освіти.

Педагогічна діяльність Н.О. Урсу почалася з 
викладання у Кишинівському технологічному 
технікумі, в якому працювала до 1981 року, звідки 
була запрошена до Кишинівського педагогічного 
університету ім. Іона Крянге, де пройшла шлях 
від асистента, старшого викладача до доцента 
і завідувача кафедри декоративно-прикладно-
го мистецтва художньо–графічного факультету.

Захистила кандидатську дисертацію з теми 
«Інтер’єр народного житла Молдавії» за спе-
ціальністю 17.00.05 – Декоративне і приклад-
не мистецтво. 1993 року здобула вчене звання 
доцента. 

З вересня 1992 року Наталія Олексіївна 
здійснювала наукову та викладацьку діяльність 
на кафедрі музики і образотворчого мистецтва 
педагогічного факультету Кам’янець–Поділь-
ського державного педагогічного інституту. 

Очоливши 2004 року новостворену кафедру об-
разотворчого і декоративно-прикладного мисте-
цтва Кам’янець-Подільського державного універ-
ситету, Н.О. Урсу заклала підвалини відродження 
й подальшого розвитку подільської наукової шко-
ли в галузі мистецтвознавства, що сприяло вда-
лій інтеграції українського, зокрема подільсько-
го мистецтва в європейський полікультурний 
простір. В університеті вперше здійснюється 
набір за спеціальностями «Реставрація творів 
мистецтва» та «Образотворче і декоративно- 
прикладне мистецтво», організовуються щоріч-
ні пленерні поїздки студентів з викладачами у 
польський Краків, відкривається магістратура. 

У 2008 році Наталія Урсу успішно захисти-
ла докторську дисертацію з теми «Сакральне 
мистецтво домініканського ордену на землях 
України XVII-XIX ст.» у Харківській державній 
академії культури. Результати досліджень ма-
ють практичне значення й активно використо-
вуються реставраторами у процесі ревіталізації 
архітектурних пам’яток минулих століть.

Усебічне дослідження проблеми високо оці-
нено міжнародною спільнотою: Н.О. Урсу наго-
роджено Командорським хрестом міжнародного 
ордена св. Станіслава (Дама ордену). 2011 року 
їй присвоєно вчене звання професора.

Професор Н.О. Урсу – очільник наукової шко-
ли «Художня спадщина України у контексті су-
часного мистецтвознавства». Вона виплекала 9 
кандидатів мистецтвознавства, за період існу-
вання школи її членами видано 14 одноосібних  

та колективних монографій, 15 науково-ме-
тодичних посібників, близько 500 статей. Ре-
зультати діяльності наукової школи занесено 
до книги Літопис сучасної науки і й освіти Укра-
їни: Наукові школи, авторські системи і кон-
цепції; Київ, видавництво «Альфа-Віта», 2019. 
С.54, а Наталію Олексіївну за вагомий внесок 
у розвиток наукових шкіл у галузі мистецтво- 
знавства відзначено Дипломом Національної 
академії педагогічних наук України.

Наталія Олексіївна є головою Міжнародного 
наукового центру досліджень історії образот-
ворчого, декоративно-прикладного мистецтва 
й архітектури. Центр співпрацює з інститутом 
мистецтв Педагогічного університету ім. Ко-
місії Національної Освіти (м. Краків, Польща); 
Міжнародним центром культури «Осередок 
європейської спадщини» (м. Краків, Польща); 
Інститутом історії Ягелонського університе-
ту (м. Краків, Польща); архівом Національно-
го музею (м. Краків, Польща); факультетом 
консервації та реставрації творів мистецтва 
Академії образотворчого мистецтва ім. Яна 
Матейки (м. Краків, Польща); факультетом 
історичних наук Варшавського університету 
ім. кардинала Стефана Вишинського (м. Вар-
шава, Польща); університетом Миколая Копер-
ника (м. Торунь, Польща); Академією музики, 
театру і образотворчих мистецтв (Кишинів, 
Молдова) та іншими.

У науковому доробку Н.О. Урсу близько 270 
праць наукового та науково-методичного ха-
рактеру, опублікованих англійською, польською, 
українською мовами, авторство п’яти вагомих 
публікацій підтверджується свідоцтвами Дер-
жавної служби інтелектуальної власності України. 

Професор Н.О. Урсу бере участь в атестації 
наукових працівників як офіційний опонент та 
є членом постійної спеціалізованої вченої ради 
К 20. 051. 08 (Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника) зі спеці-
альностей 26.00.01 – теорія та історія культури 
(мистецтвознавство) та 17.00.06 – декоративне 
і прикладне мистецтво

Під керівництвом Наталії Олексіївни студен-
там художніх спеціальностей неодноразово при-
значалися стипендії Президента України для 
молодих майстрів народного мистецтва. 

Наталія Урсу – член Національної спілки ху-
дожників України, Національної спілки крає- 
знавців України. За плідну працю, особистий вне-
сок у розвиток вітчизняного мистецтвознавства 
і освіти нагороджена урядовими та регіональни-
ми грамотами та медалями, серед них Грамота 
Верховної Ради України № 389-к «За особливі 
заслуги перед Українським народом», відзна-
чена подяками Прем’єр-міністра України тощо. 

Урсу Урсу 
Наталія ОлексіївнаНаталія Олексіївна

Завідувач кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,  

доктор мистецтвознавства, професор, відмінник народної освіти Молдови,  
відмінник освіти України
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Наталя Ігорівна Ушакова закінчила філоло-
гічний факультет Харківського державно-

го університету імені О.М. Горького (нині – Хар-
ківський національний університет (ХНУ) імені 
В.Н. Каразіна), працювала викладачем, стар-
шим викладачем, доцентом, викладала в якості 
«visiting professor» в університеті штату Півден-
ний Мен (США). У 2005 році очолила кафедру 
мовної підготовки. Викладає українську та росій-
ську мову іноземним студентам, магістрантам, 
аспірантам, стажистам.

Під науково-методичним керівництвом Н.І. Уша-
кової кафедра здійснила розробку навчально-ме-
тодичних комплексів дисциплін, зокрема робочих 
програм мовної підготовки іноземних здобувачів 
усіх рівнів вищої освіти, які навчаються на 20 фа-
культетах у ХНУ імені В.Н. Каразіна. Професором 
Н.І. Ушаковою розроблено авторські навчальні 
курси «Країнознавство», «Лінгвокраїнознавство 
(мова та культура)» і «Методика викладання другої 
іноземної мови» для іноземних студентів-філоло-
гів, «Українська мова професійного спрямуван-
ня», «Іноземна мова (українська)» для іноземних 
студентів-медиків.

Навчально-методична діяльність Н.І. Ушакової 
та кафедри, яку вона очолює, ґрунтується на ре-
зультатах науково-дослідної роботи в галузі мов-
ної підготовки іноземців. Професор Н.І. Ушакова 
є знаним фахівцем із теорії підручника з мови 
навчання для освітніх мігрантів, методики ви-
кладання мови навчання іноземним здобувачам 
вищої освіти в іншомовному соціокультурному 
середовищі, академічної адаптації, лінгвокуль-
турології, автором Концепції мовної освіти іно-
земців у закладах вищої освіти (ЗВО) України.

Про високий науковий рівень Наталі Ушакової 
свідчить її співпраця з колегами із європейських 
університетів, участь у міжнародних конферен-
ціях, у тому числі за кордоном: Велико-Тирно-
во, (Болгарія, 2006), Печ (Угорщина, 2007, 2019), 
Варшава (Польща, 2008, 2012, 2016), Туніс (2012), 
Салоніки (Греція, 2013), Гранада, (Іспанія, 2015), 
Гданьск (Польща, 2018, 2020).

Професор Н.І. Ушакова є також організато-
ром науково-методичного співробітництва колег, 
членом організаційного комітету науково-прак-
тичної конференції «Викладання мов у вищих 
навчальних закладах освіти на сучасному ета-
пі. Міжпредметні зв’язки», що проводиться Нав- 
чально-науковим інститутом міжнародної освіти 
ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Багато років Наталя Ігорівна є заступником го-
ловного редактора редакційної колегії фахового 
збірника наукових праць «Викладання мов у ви-
щих навчальних закладах освіти на сучасному ета-
пі. Міжпредметні зв’язки», плідно працює як член 
редколегії міжнародного наукового журналу «Cross 
Cultural Studies: Education and Science» (США).

Важливим напрямом наукової роботи Н.І. Уша-
кової є керівництво дисертаційними досліджен-
нями молодих українських та іноземних нау-
ковців. У 2014 і у 2018 роках під її керівництвом 
захищено дисертації на здобуття наукового сту-
пеня кандидата педагогічних наук.

Професор Н.І. Ушакова працює у складі Спе-
ціалізованої вченої ради К 64.051.19 у ХНУ іме-
ні В.Н. Каразіна та Спеціалізованої вченої ради 
Д 67.051.03 у Херсонському державному універ-
ситеті, є членом Вченої ради Навчально-науко-
вого інституту міжнародної освіти, керівником 
робочої групи МОН України з розробки мате-
ріалів стандартизованого оцінювання іноземних 
студентів із мови навчання (російської).

Наталя Ушакова є автором понад 200 публі-
кацій, зокрема у журналах, які входять до нау-
кометричної бази Scopus, із питань методики 
викладання мови навчання іноземним здобу-
вачам вищої освіти, міжкультурної комунікації, 
підручникотворення, у тому числі індивідуальної 
монографії «Підручник із мови навчання для іно-
земних студентів у руслі сучасної освітньої пара-
дигми», співавтором 3 колективних монографій 
(2006, 2011, 2013), автором і науковим редактором 
колективних монографій «Викладання російської 
мови іноземним студентам: теорія і практика, 
традиції та інновації» (2014), «Академічна адап-
тація освітніх мігрантів у країні навчання (2017)», 
«Міжкультурна комунікація в університетському 
освітньому просторі» (2019). 

Навчально-методичні публікації налічують 28 
навчальних посібників із української та росій-
ської мов для іноземних студентів, зокрема по-
сібники із навчання міжкультурної комунікації 
«Знайомтесь: Україна» (українською та росій-
ською мовами), навчальні комплекси з україн-
ської та російської мов для англомовної форми 
навчання іноземних студентів-медиків «Пара-
лель» (для рівнів володіння мовою А1, А2, В1). 
Н.І. Ушакова є автором та редактором Єдиної 
типової навчальної програми з української мови 
для студентів-іноземців основних факультетів 
нефілологічного профілю ЗВО України III – IV рів-
нів акредитації, що отримала гриф МОН Украї- 
ни; автором і редактором базових підручників 
із російської та української мови для іноземних 
студентів нефілологічних спеціальностей.

Наукову, методичну, організаційну діяльність 
Наталі Ігорівни Ушакової відзначено премією 
імені В.Н.  Каразіна, Почесною грамотою Де-
партаменту освіти та науки Харківської облас-
ної державної адміністрації, дипломами науко-
во-методичного центру ХНУ імені В.Н. Каразіна 
за розробку навчальної літератури для іноземних 
студентів, Дипломом НАПН України за розробку 
концепції академічної адаптації освітніх мігран-
тів у закладах вищої освіти України.

Ушакова Ушакова 
Наталя Ігорівна Наталя Ігорівна 

Завідувач кафедри мовної підготовки 1 Навчально-наукового інституту  
міжнародної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 

доктор педагогічних наук, професор
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Психолог. Науковець. Викладач. Непересіч-
на особистість. Наталя Миколаївна Фалько 

уособлює найкращі риси сучасного дослідни-
ка-новатора, успішного керівника й освітнього 
менеджера. 

Професійний шлях Наталі Миколаївни роз-
почався у 1995 році з посади практичного пси-
холога школи-комплексу №9, експерименталь-
ного майданчика міста Мелітополя, а вже з 2001 
року вона пов’язала своє життя з кафедрою 
психології Мелітопольського державного пе-
дагогічного університету імені Богдана Хмель-
ницького. З тих пір її професійне зростання та 
творча діяльність міцно поєднані з цим акаде-
мічним закладом та культурно-освітнім про-
стором регіону.

Після захисту кандидатської дисертації (2009) 
на тему «Психологічні особливості особистісно- 
професійного становлення студентів психолого- 
педагогічних спеціальностей» (19.00.07 – педа-
гогічна та вікова психології) Н.М. Фалько отри-
мала вчене звання доцента. 

Результатом плідної праці та наукової твор-
чості, що пов’язана з дослідженнями проблеми 
структури та розвитку особистості, фахового ста-
новлення та зростання фахівця-психолога, стали 
понад 160 наукових праць (10 монографій). Ната-
ля Миколаївна є автором 25 науково-методичних 
посібників, методичних рекомендації з питань те-
орії і практики психодіагностики й психологічно-
го консультування, організації діяльності психо-
логічної служби в закладах освіти. 

Науково-дослідницьку діяльність Н.М. Фаль-
ко поєднує з науково-організаційною, здійсню-
ючи керівництво роботою кафедри психології, є 
співорганізатором та активним учасником бага-
тьох міжнародних і всеукраїнських конференцій, 
семінарів, симпозіумів, вебінарів. Значну увагу 
приділяє розвитку студентської науки: є керівни-
ком студентського наукового гуртка «Ordo Amoris»; 
на кафедрі психології під її в керівництвом здобу-
вачі вищої освіти займають призові місця на все-
українських студентських олімпіадах, конкурсах 
студентських наукових робіт у галузі «Педагогіч-
на та вікова психологія»; здійснюється підготовка 
публікацій у наукових фахових та міжнародних 
виданнях; є науковим керівником дослідниць-
ких робіт учнів – членів Малої академії наук, які 
є призерами II (обласного) етапу Всеукраїнсько-
го конкурсу-захисту науково-дослідницьких ро-
біт учнів – членів Малої академії наук; є активним 
учасником міжнародного українсько-польсько-
го проєкту «Студбумеранг-креативна платформа 
для міжкультурного діалогу студентської молоді» 
(Університет Humanitas, м. Сосновець, Польща, 
2019), культурно-просвітницького проєкту «Єв-
ропа – наш спільний дім» (Вища технічна школа, 
м. Катовице, Польща, 2019).

Наталя Миколаївна виступила ініціатором 
та розробником Моделі внутрішнього забез-
печення якості вищої освіти МДПУ імені Бог-
дана Хмельницького, на різних рівнях науко-
во-практичної рефлексії вирішує принципові 
питання створення, впровадження та вдоско-
налення системи внутрішнього забезпечення 
якості освіти, очолює Центр експертизи та мо-
ніторингу якості освітнього процесу універси-
тету. З 2019 року Наталя Миколаївна є членом 
галузевої експертної ради 05 «Соціальні та по-
ведінкові науки» зі спеціальності 053 Психоло-
гія, експертом з акредитації освітніх програм. 

 Фалько Наталя Миколаївна займає активну 
громадянську позицію, беручи активну участь 
у багатьох соціальних та культурних проєктах 
міста Мелітополя та регіону. Вона є керівником 
робочої групи за тематичним напрямом «Приві-
тальна політика міста та культурно-духовні прак-
тики громади» з питань формування «Плану 
міжкультурної інтеграції м. Мелітополя», входить 
до складу координаційної групи Департаменту 
соціального захисту населення Запорізької об-
ласної державної адміністрації щодо взаємодії 
суб’єктів із надання соціально-психологічної до-
помоги особам, демобілізованим з лав Зброй-
них Сил України, Національної гвардії України, 
Прикордонної служби України, учасникам ООС 
та їх сім’ям. Свої професійні здібності Наталя 
Миколаївна на громадських засадах застосовує 
у Просторі для дітей, сім’ї та молоді, виступаючи 
психологом-консультантом та тренером моло-
діжних програм, є психологом-консультантом 
напряму «Психосоціальна підтримка населення. 
Допомога внутрішньо переміщеним сім’ям у ін-
теграції в громаду міста»; бере активну участь 
у проєктній діяльності, зокрема є співавтором 
проєкту «Школа здоров’я», «Проєкти Мелітопо-
ля: місто своїми руками» тощо.

З вересня 2015 року Наталя Миколаївна є ке-
рівником Психологічного центру університету, 
виступаючи активним організатором тренінгів і 
майстер-класів для вчителів та практичних пси-
хологів міста та регіону в межах Науково-ме-
тодичної майстерні «Вчитель Нової української 
школи» та допомагаючи їм вибудовувати власні 
особистісні траєкторії та особистісні індивідуаль-
ні траєкторії гармонізації життя суб’єктів освіти.

Плідна праця та вагомий внесок Наталі Ми-
колаївни у розвиток науки і освіти відзначені 
численними державними нагородами, зокре-
ма, Почесними грамотами Управління освіти і 
науки Запорізької обласної державної адміні-
страції (2010), Запорізького обласного комітету 
Профспілки працівників освіти і науки України 
(2013), Подякою (2013) і Грамотою (2018) Мініс-
терства освіти і науки України, Грамотою Вер-
ховної ради України (2021). 

Фалько Фалько 
Наталя МиколаївнаНаталя Миколаївна

Завідувач кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького, кандидат психологічних наук, доцент



172 173

Науковці України: 30 років досягнень , успіхів і визнання

Хайруліна Василина Миколаївна – автор 
«Школи добротворення», педагог-новатор, 

науковець, фахівець у галузі теорії й методики 
виховання, організації експериментальної ді-
яльності та психологізації навчально-виховного 
простору. Створила школу нового типу – Украї- 
нський колеж та систему управління колежем з 
моделлю оновлення виховного процесу в кон-
тексті самореалізації особистості.

Василина Миколаївна є автором програми «Ети-
ка: духовні засади» (для учнів 1-11 класів) та понад 
140 наукових праць, серед яких: «Актуальні пробле-
ми в сучасній освіті – вчити мислити через почут-
тя!», «Духовність – наскрізна домінанта освітнього 
простору сучасної школи», «Проблема гуманіза-
ції освіти як умова вдосконалення духовності», 
«Духовність як основа консолідації суспільства», 
«Духовність, компетентність, творчість як осново-
положна педагогічна тріада і рушійна сила роз-
витку освіти в Україні», «Відповідальність як умова 
вільного вибору особистості»; книги «Нова школа 
нової України», «Я неповторний світ вивчаю», «На-
завжди в пам’яті родинній», хрестоматія «Дивоцвіт 
дитинства», методичний посібник «Уроки добро-
творення», «Педагогіка добротворення». 

В Україні й далеко за її межами знають шко-
лу Василини Хайруліної – Школу добротворен-
ня, й зокрема заклад освіти Український колеж 
імені Василя Сухомлинського. Увесь цей час, 
27, добрих, інноваційних, дивовижних, успіш-
них, радісних років її школа була попереду в 
освітянському просторі України. Ознайомити-
ся зі становленням і життєтворчістю Школи 
добротворення, осмислити красу педагогічної 
дії, можливо на персональному сайті Василини 
Хайруліної за посиланням: http://vasylyna.kiev.ua 
Даний сайт – інтернет-книга, яка рясно ілюстро-
вана світлинами, презентаціями, фільмами, має 
7 розділів з великою кількістю підрозділів:

ПРОЄКТИ з підрозділами: «Школа добро-
творення», «Український колеж ім. В.О. Сухом-
линського», «Асоціація сухомлинківців», «НАПН 
України», «Співпраця з КНР», «Співпраця з Лит-
вою», «ВГО «Поступ жінок мироносиць», «Твор-
ча спілка вчителів України», «Інтелект України», 

«МАБН», «Православне педагогічне товариство». 
ПРАЦІ, де розміщені статті, методичні реко-

мендації, сценарії, спогади, книги: «Дивоцвіт 
дитинства», – хрестоматія з етики, «Уроки доб- 
ротворення» – посібник вчителям, «Педагогіка 
добротворення» – науково-методичний посібник, 
«Ігровий університет» – науково-методичний по-
сібник для вчителя, «Логос» – збірка наукових 
праць колежан, «Нова школа нової України» – 
посібник, «Рідномовний простір» – науково-ме-
тодичний посібник, «Духовний простір В.М. Хай-
руліної», «Рідна мово, ти ніжний цвіт» – антологія 
творів колежан про мову, «Твори 2000» – збірка 
творів учнів Українського колежу ім. В.О. Сухом-
линського, «Суцвіття» – посібник, «Український 
колеж ім. В.О. Сухомлинського – навчальний 
посібник.

МЕДІА, підрозділ відео, познайомить вас зі 
становленням колективу експериментальної 
школи, із пізнанням і утвердженням духовних 
цінностей відповідно вікових задатків і здібнос-
тей, з умінням вирощувати знання, створювати 
ситуації успіху в урочній діяльності, занурювати-
ся у навчальний предмет, плекати добротворців. 

ФІЛЬМИ: «Школа під блакитним небом», «Не 
бійтесь бути білими воронами», «Вічний Сухом-
линський», «Школа Ан Хой» приклад – підтверд- 
ження із китайського освітнього простору який 
вражає діяльнісною педагогікою, продуманістю, 
забезпеченістю, турботою про підростаюче по-
коління Китаю. 

СПОДВИЖНИКИ – сторінка вдячності спод-
вижникам, соратникам, однодумцям, колегам. 
Вона утримує світлини та згадку про людей, які 
допомагали проходити багаторічний творчий, 
науковий шлях в освіті України. 

 Хайруліна Василина Миколаївна нагородже-
на: орденом Володимира Великого, медалями 
НАПН України «Ушинський К.Д.», «Григорій Ско-
ворода», нагрудним знаком МОН України «Ва-
силь Сухомлинський», медалями: «Кращий осві-
тянин», МАРТІС «Золота фортуна», нагрудним 
знаком «Відмінник столичної освіти», Почес-
ними грамотами Верховної Ради України, МОН 
України.Хайруліна Хайруліна 

Василина МиколаївнаВасилина Миколаївна
Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України,  

доктор філософії в галузі педагогіки, заслужений працівник освіти України,  
директор Українського колежу імені В.О.Сухомлинського з 1988 по 2016 рік
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Цимбалюк Віталій Іванович – видатний уче-
ний-нейрохірург, організатор і керівник 

нового напряму в нейрохірургії – відновної ней-
рохірургії, розробив і впровадив у клінічну прак-
тику нові нейрохірургічні операції, направлені на 
відновлення порушених функцій нервової систе-
ми, які захищені 133 авторськими свідоцтвами 
на винаходи та патентами. Розробив технологію 
й перший у світі виконав нейротранспланта-
цію у хворих з органічними ураженнями нерво-
вої системи, сьогодні вивчає механізми впливу 
нейрональних стовбурових клітин на нервову 
систему в експерименті та клініці. Впровадив у 
клініку вітчизняні електростимуляційні системи 
для лікування больових синдромів, спастичності, 
епілепсії. Започаткував в Україні використання 
диспорту в поєднанні з хірургічним лікуванням 
локальних дистоній, а саме: спастичної кривошиї, 
блефароспазму, гемілицевого спазму тощо. Під 
його керівництвом розроблені методи хірургічно-
го лікування травматичних ушкоджень плечово-
го сплетення, вогнепальних, відкритих і ятроген-
них ушкоджень периферичних нервів, больових 
синдромів з застосуванням мікрохірургічних і мі-
ніінвазивних технологій. Розробив диференційо-
ване нейрохірургічне лікування складних форм 
екстрапірамідних гіперкінезів та еластичності. 
Один з найактивніших ініціаторів та організа-
торів Усеукраїнської акції «Гама-ніж – Україні», 
яка завершилася створенням нового сучасного 
радіохірургічного відділення.

Віталій Іванович Цимбалюк – академік Націо-
нальної академії наук України, Національної ака-
демії медичних наук України, Національної акаде-
мії наук вищої освіти України, доктор медичних 
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки 
України, лауреат двох Державних премій Украї-
ни в галузі науки і техніки, лауреат премії Наці-
ональної академії медичних наук України, лауре-
ат премії ім. А. Везалія Американської асоціації 
нейрохірургів, лауреат премії О.О. Богомольця 
Національної академії наук України, лауреат пре-
мії Кабінету Міністрів України, голова секції «Ме-
дицина» і член Президії Комітету з Державних 
премій України, член Національного наукового 
комітету України, колегії Вищої атестаційної ко-
місії України, Всесвітньої, Європейської та Украї- 
нської асоціацій нейрохірургів, Європейсько-
го товариства нейронаук, Української асоціації 
трансплантологів, нейрохірург вищої категорії, 
завідувач кафедри нейрохірургії Національного 
медичного університету ім. О.О. Богомольця, ке-
рівник відділу відновної та функціональної ней-
рохірургії. Віталій Іванович – головний редактор 
періодичних видань «Журнал Національної ака-
демії медичних наук України», «Наука і практи-
ка», «Вісник епілептології», «Клітинна та органна 
трансплантологія», член редакційних колегій 10 
фахових журналів.

Академік В.І. Цимбалюк є автором понад 1000 
наукових робіт, у тому числі 64 монографій, під-
ручників, посібників, довідників, 5 науково-попу-
лярних фільмів. Підготував 15 докторів і 60 кан-
дидатів медичних наук. Основні наукові праці: 
«Атлас хірургічних операцій і маніпуляцій» (1997); 
«Нейрохірургія» (1998); «Повышение эффектив-
ности микрохирургических операций у больных 
с последствиями травм срединного и локтевого 
нервов области предплечья» (1998); «Хірургіч-
не лікування ушкоджень плечового сплетення» 
(2001); «Нейрональные стволовые клетки» (2005); 
«Нейрофіброматоз» (2005); «Інститут нейрохірур-
гії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України. Історія 
та особистості» (2006); «Нейрохірурги України» 
(2008); «Тунельні невропатії верхньої кінцівки» 
(2008); «Оружейно-взрывные ранения нервной 
системы» (2008); «Реконструктивно-відновна 
нейрохірургія спинного мозку» (2009); «Спинной 
мозг. Элегия надежды» (2010); «Neurosurgery» 
(2010); «Нейрохірургія» (підручник, 2011), «Істо-
рія української нейрохірургії в портретах» (2014); 
«Ромоданов Андрій Петрович до сторіччя із дня 
народження» (2020).

Віталій Іванович – Головний редактор серії 
книг, які узагальнюють досвід військових та ци-
вільних медиків по наданню допомоги поране-
ним в зоні АТО/ООС: «Патоморфоз вогнепальних 
ран м’яких тканин» (2018); «Бойова травма серця, 
грудної аорти та магістральних судин кінцівок» 
(2019); «Досвід організації санітарно-гігієнічного 
та протиепідемічного забезпечення військ (сил) 
під час проведення антитерористичної операції 
(операції об`єднаних сил) (2019); «Лікування по-
ранених з бойовими травмами кінцівок» (2020); 
«Розвиток системи фізичної та реабілітаційної 
медицини в умовах ведення збройного конфлік-
ту» (2020); «Акушерсько-гінекологічна допомо-
га та збереження репродуктивного здоров`я у 
жінок в умовах збройного конфлікту» (2020); 
«Вогнепальні поранення м’яких тканин. Досвід 
АТО/ООС» (2020); «Вогнепальні непроникаючі 
черепно-мозкові поранення» (2020); «Медичне 
забезпечення Збройних Сил України під час ан-
титерористичної операції та операції Об`єднаних 
сил на території Луганської та Донецької облас-
тей» (2020).

Академік В.І. Цимбалюк нагороджений ор-
денами «За заслуги» I, II, ІІІ ступеня, Почесною 
грамотою Верховної Ради України «За особливі 
заслуги перед Українським народом», 10 меда-
лями, відзнакою «За мужність та милосердя», 
відомчими відзнаками Міністерства внутрішніх 
справ України, Міністерства оборони України, 
Служби безпеки України, Європейським орде-
ном імені Миколи Пирогова, орденами святого 
рівноапостольного князя Володимира Великого 
II та III ступеня, орденами преподобного Агапіта 
Печерського I та ІІІ ступеня.

Цимбалюк Цимбалюк 
Віталій ІвановичВіталій Іванович

Президент Національної академії медичних наук України,  
академік Національної академії наук України, Національної академії медичних наук 
України, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,  

лауреат двох Державних премій України в галузі науки і техніки
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Марія Миронівна Чепіль – відома в Україні 
й Польщі як педагог-новатор, науковець 

нового покоління, ініціатор відродження й упро-
вадження національної системи українського 
виховання, вчений із яскраво вираженою креа- 
тивністю, лідер наукових розробок, котра не 
тільки душею вболіває за українську освіту, а 
й власним життям і творчістю додає їй насна-
ги та оптимізму, виконує роль невтомного ге-
нератора ідей і здатна критично аналізувати й 
синтезувати результати досліджень. 

Науково-педагогічна діяльність Марії Миро-
нівни розпочалася в умовах Української дер-
жави. Багатолітня виховна діяльність у сфері 
позашкільної освіти, з 1992 року у Дрогобиць-
кому державному педагогічному університе-
ті імені Івана Франка, де пройшла різні ща-
блі педагогічної діяльності: від викладача до 
завідувача кафедри загальної педагогіки та 
дошкільної освіти (з 2006 року). За ї ї мудро-
го керівництва кафедра перетворилася на 
осередок наукової, методичної роботи, стала 
провідним центром підготовки науково-педа-
гогічних кадрів. 

Професор М.М. Чепіль є також очільником 
науково-педагогічної школи. Дослідницька ро-
бота молодих науковців із проблем виховання 
підростаючих поколінь, стрижнем яких є укра-
їнська національна ідея, стала основою засну-
вання у 1999 році науково-педагогічної школи 
«Історія, теорія і практика української освіти 
і виховання». Під ї ї керівництвом захищено 
25 докторських і кандидатських дисертацій. 
Виплекала цілу плеяду науковців, які охоче 
транслюють і всіляко примножують ідеї сво-
го вчителя, пристрасно і самовіддано сприя-
ють поступові національної освіти. Наскрізною 
ідеєю є вивчення історії вітчизняної освіти, 
теорії і методики виховання з позицій нового 
педагогічного мислення, на основі інтегра-
ції мудрості народної педагогіки, здобутків 
прогресивної педагогічної думки, найновіших 
досягнень вітчизняної і зарубіжної виховної 
практики задля доведення ї ї значущості для 
сучасної освіти України. Ідентифікувати ї ї нау- 
ково-педагогічну школу дозволяє активна пе-
дагогічна діяльність і багаторічна продуктив-
ність, що характеризується як кількісними, 
так і якісними показниками.

Марія Чепіль – учений, висококваліфікова-
ний викладач вищої школи, автор понад 350 
праць наукового і науково-методичного харак-
теру, опублікованих англійською, польською, 
російською та українською мовами. Для своїх 
учнів вона не лише науковий керівник, ідеал 
педагога-наставника, педагога-дослідника, 
а й однодумець, старший товариш, людина, 
яка вміє критично оцінити свої здобутки, ба-
чить перспективу подальшої наукової праці.  

Керівник 11 міжнародних проєктів, стипен-
діальних програм і грантів, які отримали ви-
кладачі та аспіранти кафедри загальної пе-
дагогіки та дошкільної освіти. Керівник тем 
науково-дослідної роботи професорсько- 
викладацького складу кафедри – «Чинники 
виховання» (2002-2004), «Зміст навчання і ви-
ховання в умовах реформування освіти Украї- 
ни» (2005-2007), «Українська освіта в контек-
сті трансформаційних суспільних процесів» 
(2008-2012), «Формування цінностей особис- 
тості в європейському освітньому просторі: 
теорія та практика» (2013-2017), «Українська 
освіта у контексті європейських інтеграційних 
процесів» (2018-2022).

Професор М.М. Чепіль чимало зусиль докла-
ла до розширення підготовки наукових кадрів. 
З ї ї ініціативи відкрито аспірантуру та докто-
рантуру зі спеціальності 13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки, аспірантуру 
зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика 
виховання. З 2016 року здійснюється освітня 
діяльність у сфері вищої освіти на третьому 
освітньо-науковому рівні за спеціальностями 
011 Освітні, педагогічні науки, 012 Дошкільна 
освіта. Нею започатковано підготовку фахів-
ців другого рівня вищої освіти зі спеціальності 
«Педагогіка вищої школи».

З 2004 року Марія Миронівна – професор, з 
2009 по 2019 рік – завідувач кафедри історії ви-
ховання і порівняльної педагогіки Університету 
Марії Кюрі-Склодовської у місті Люблін (Поль-
ща). Координатор міжнародного товариства 
Montessori Research Europe (Mo.Re) в Україні 
(з 2007). Член Наукової ради Центру Східної 
Європи Університету Марії Кюрі-Склодовської 
в Любліні (з 2013). Головний редактор збірни-
ка наукових праць Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка 
«Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», член 
редакційних колегій наукових видань в Україні 
(«Молодь і ринок», «Гірська школа Українських 
Карпат», «Науковий вісник Львівського дер-
жавного університету внутрішніх справ. Серія 
Психологічна») і за рубежем («Lubelski Rocznik 
Pedagogiczny», «Annales» (Польща) тощо. 

Марія Чепіль – лауреат іменної премії для ві-
домих учених і знаних фахівців НАН України та 
закладів вищої освіти (2007). Нагороджена Гра-
мотами Львівської обласної державної адміністра-
ції за плідну наукову працю, особистий внесок у 
підготовку кваліфікованих спеціалістів для педа-
гогічної галузі України, розвиток вітчизняної на-
уки і освіти, подякою та грамотами Міністерства 
освіти і науки України, грамотами та медалями 
Національної академії педагогічних наук Укра-
їни – «Ушинський К.Д.» (2012) і «Григорій Ско-
ворода» (2016), заслужений діяч науки і техніки 
України (2017).

Завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка, доктор педагогічних наук, 

професор, академік Національної академії наук вищої освіти України, дійсний член 
Міждисциплінарної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України

Чепіль Чепіль 
Марія МиронівнаМарія Миронівна
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Алла Василівна Череп відомий науковець, 
досвідчений педагог, успішний менеджер, 

який озброюючись передовими науковими до-
сягненнями, вирішує проблеми науки і практики. 

Низкою наукових робіт професор А.В. Череп 
внесла значний вклад у дослідження та роз-
робку методологічних підходів до формування 
витрат суб’єктів господарювання. Результати 
наукових досліджень використані в практичній 
діяльності підприємств харчової промисловос-
ті Запорізької області, зокрема це Запорізький 
хлібозавод №1 та №3, ТОВ «Інноваційний соє- 
вий центр», ТОВ «Торговий дім Левада», ЗАТ «Зо-
лотий каравай», ВАТ «Мелітопольський м’ясо-
комбінат», Виробничо-тваринницький комплекс 
ВАТ «Запоріжсталь». Теоретичні розробки ви-
користовуються у навчальному процесі Запо-
різького національного технічного університету, 
Запорізького національного університету, На-
ціонального університету харчових технологій. 

З метою удосконалення викладання дисцип- 
лін підготовлено до друку та опубліковано під-
ручники: Management of financial reorganization 
and bankruptcy of enterprises (2018), Антикри-
зисное управление (2019), «Управління витра-
тами підприємств» (2018), «Інтеграція України в 
ЄС» (2013), «Функціонування багатосторонньої 
торгівельної системи СОТ» (2012); навчальні по-
сібники: «Організація і методика економічного 
аналізу» (2018), «Облік у бюджетних установах» 
(2018), «Проектне фінансування» (2015), «Управ-
лінський облік» (2015), «Економіка підприємства» 
(2014), «Управління соціальною та екологічною 
безпекою діяльності» (2013), «Економічний ризик 
та його оцінка» (2012), «Інноваційний менедж-
мент» (2011), 2 підручники з грифом МОН Украї- 
ни: «Фінансова санація та банкрутство суб’єк-
тів господарювання» (2006); «Інвестознавство» 
(2006); 3 навчальні посібники з грифом МОН 
України: «Економічний аналіз» (2004); «Еконо-
мічний аналіз фінансово-господарської діяль-
ності підприємства» (2004) – у співавторстві; 
«Банківські операції» (2007) – у співавторстві: 
1 практичний посібник з грифом МОН України: 
«Економічний аналіз фінансово-господарської 
діяльності підприємства» (2002); 1 навчальний 
посібник» Економічний аналіз фінансово-госпо-
дарської діяльності підприємства» (2003). 

Професор А.В. Череп – головний редактор 
наукового видання «Вісник ЗНУ. Серія: еконо-
мічні науки», член редакційної колегії наукового 
видання Хмельницького національного універ-
ситету. Серія: Економічні науки.

На економічному факультеті Запорізького на-
ціонального університету, який очолює Алла 
Василівна, активно впроваджуються прогре-
сивні та інноваційні методи роботи. Застосуван-
ня інноваційних технологій дозволяє, навіть у  

умовах пандемії COVID-19, органічно поєднувати 
навчальну та науково-дослідну роботу студен-
тів, оскільки підвищує зацікавленість останніх 
в навчанні. Тому викладачі кафедр факульте-
ту застосовують на лекційних заняттях мульти-
медійні технології – презентації на практичних 
і лабораторних заняттях – пакети прикладних 
програм або програм власного виробництва. 
Ефективність навчання на базі інноваційних 
технологій виявляється не дуже високою, якщо 
здійснюється епізодично окремими викладача-
ми. Тому, починаючи з 2009 навчального року на 
факультеті впровадили комп’ютерне тестуван-
ня при проведенні державного комплексного 
іспиту для бакалаврів денної та заочної форми 
навчання, що було, на той період, новим і ви-
ключало суб’єктивний чинник оцінювання знань 
студентів та дозволяло охопити весь вивчений 
матеріал. На сьогодні – це вже історія тому, що 
нинішній Запорізький національний універси-
тет – флагман освіти на теренах Запорізького 
регіону, де успішно впроваджуються інноваційні 
технології і, навіть, в умовах пандемії COVID-19, 
надаються якісні освітянські послуги.

Алла Василівна працює в Комітеті економіч-
них реформ у Запорізькій області над пропо-
зиціями до законопроєктів щодо визначення 
напрямів, пріоритетів, механізмів здійснення 
економічних реформ, які направлені на забез-
печення економічної безпеки суб’єктів госпо-
дарювання, держави і регіонів. 

Професор А.В. Череп неодноразово нагород-
жувалася Почесними грамотами МОН України, 
Запорізької обласної державної адміністрації, 
ВАТ «Запоріжтрансформатор», закладів вищої 
освіти. Вона є лауреатом премії Програми під-
тримки вчених та обдарованої молоді, розроб- 
леної спільно виконавчим комітетом Запорізь-
кої міської ради та АКБ «Індустріалбанк» (2004); 
має Подяку голови обласної державної адміні-
страції за вагомий внесок у соціально-економіч-
ний та культурний розвиток Запорізької області 
та участь у VII обласному конкурсі «Господи-
ня свого краю» (2008), Подяку Криворізького 
технічного університету (2010); нагороджена 
Міжнародним орденом Королеви Анни «Честь 
Вітчизни», орденами «Ярослава Мудрого», Кня-
зя Острозького, «Велика Україна. 25 років неза-
лежності»; медалями «За розвиток Запорізького 
краю», «Ярослава Мудрого», «Флагман освіти і 
науки України», «Святого Володимира», «імені 
М.І. Туган-Барановського», «О.О. Богомольця».

Секрет успіху Алли Василівни – це любов до 
роботи, яку виконуєш; до колективу, в якому 
працюєш; до студентів, яких вважаєш їх рів-
ноправними партнерами, а також до рідних та 
близьких, які наповнюють життя радістю і до-
помагають здійснювати бажані мрії та цілі. 

Череп Череп 
Алла ВасилівнаАлла Василівна

Декан економічного факультету Запорізького національного університету, 
віцепрезидент Національної академії наук вищої освіти України, доктор економічних 
наук, професор, академік Академії економічних наук України і Національної академії 
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У сучасних умовах особливої уваги набу-
вають дослідження спрямовані на ви-

значення напрямів інноваційного розвитку 
та оптимізації витрат на підприємствах, роз-
робку дієвих методів управління матеріально- 
технічними запасами промислових під- 
приємств в ринкових умовах господарю-
вання, чому і присвячені наукові інтереси 
Олександра Григоровича Черепа, оскільки у  
2006-2009 роках працював на підприємствах 
ПАТ «Запоріжтрансформатор» та «Запорізь-
кий автомобілебудівний завод».

З урахування практичного досвіду та з ме-
тою удосконалення викладання дисциплін 
підготовлено до друку та опубліковано під-
ручники: «Маркетинг» (2020), Management 
of financial reorganization and bankruptcy of 
enterprises (2018), Антикризисное управ-
ление (2019), «Управління витратами під- 
приємств» (2018).

Олександром Григоровичем підготовлено до 
друку та опубліковано 6 навчально- методичних 
видань, а саме: Череп А. В., Череп О. Г. «Управ-
ління витратами підприємств: підручник. За-
поріжжя: Запорізький національний універ-
ситет, 2018. 425 с.; Іванов М. М., Череп О. Г., 
Гельман В. М., Малтиз В. В., Терент’єва Н.В.: 
методичні рекомендації. Методичні рекомен-
дації до написання, оформлення та захисту 
кваліфікаційної роботи для здобувачів сту-
пеня вищої освіти магістра спеціальності 
«Маркетинг» освітньо- професійна програма 
«Маркетинг». Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 84 с.; Іва-
нов М. М., Череп О. Г., Гельман В. М., Малтиз В. В., 
Терент’єва Н.В.: методичні рекомендації. Мето-
дичні рекомендації до написання, оформлення 
та захисту кваліфікаційної роботи для здобу-
вачів ступеня вищої освіти бакалавр спеціаль-
ності «Маркетинг» освітньо- професійна програ-
ма «Маркетинг». Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 76 с.; 
Череп А. В., Калдыбаев Е. К., Череп А. Г., Олей-
никова Л. Г. Антикризисное управление: учеб-
ное пособие Алматы: ИП «Сагаутдинова М.Ш» 
2019. – 170 с.; Cherep Alla, Oleynikova Lyudmila, 
Cherep Aleksandr Management of financial 
reorganization and bankruptcy of enterprises: 
Manual Publisher: Scientific- Technical Union of 
Mechanical Engineering «Industry-4.0» 2019, Sofia, 
Bulgaria – 230 p.; Череп А. В., Нурлихина Г. Б., 
Череп О. Г. Финансовая санация и банкротство 
хозяйствующих субъектов: учебное пособие – 
Алматы: Издательский дом «Казак университе-
ті», 2019. – 192 с.; Череп А. В., Азбергенова Р. Б., 
Череп А. Г., Бабміндра Д. І. Экономическая тео-
рия Запоріжжя.: видавець ФОП Мокшанов В. В., 
2019. – 258 с.

Професор О. Г. Череп керівник державної бю-
джетної теми «Креативні підходи до управління 

інноваційним розвитком суб’єктів господарю-
вання» (Нікопольський факультет ЗНУ). Про-
тягом 2013–2020 років був виконавцем шести 
державних бюджетних тем, а з 2016 по 2019 рік 
брав участь у виконанні науково- дослідних ро-
біт, що виконувались за рахунок державного 
бюджету «Становлення бізнес- інкубаторів на 
засадах інноваційного розвитку та забезпе-
чення національної фінансово- економічної без-
пеки». № 0117U000512. У 2019 році брав участь 
у виконанні науково- дослідних робіт, що вико-
нувались за рахунок госпдоговору «Управління 
життєзабезпеченням промислових підприємств 
шляхом формування антикризових заходів» 
для ПАТ «Пологівський олійно- екстракційний 
завод» Запорізької області.

Олександр Григорович є членом редакційної 
колегії електронного журналу «Ефективна еко-
номіка» та журналу «Агросвіт» – наукових фахо-
вих видань з питань економіки, які входять до 
наукометричних баз даних Copernicus та спе-
ціалізованої вченої ради К. 18.819.03 з правом 
прийняття до розгляду та проведення захи-
сту дисертацій на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук за спеціальністю 
08.00.04 «Економіка та управління підприємства-
ми (за видами економічної діяльності)» (Таврій-
ський державний агротехнологічний універси-
тет імені Дмитра Моторного).

Череп Олександр Григорович є автором 450 
наукових публікацій та навчально- методичних 
праць, з них 21 навчально- методичного харак-
теру (7 з грифом МОН України), 429 наукових 
(150 у фахових виданнях, 229 тези конференцій, 
39 розділів у монографії, 11 монографій у спів- 
авторстві), має 4 Свідоцтва про реєстрацію ав-
торського права на твір

Під керівництвом професора О. Г. Черепа 
успішно захищено 6 кандидатських дисертацій.

Олександр Григорович стипендіат Кабінету 
Міністрів України для молодих вчених (Поста-
нова Президії Комітету з Державних премій 
України в галузі науки і техніки від 01 жовтня 
2014 року №4). У 2019 році став Лауреатом І 
премії конкурсу «Краще видання року» наго-
роджений за працю «Інноваційний розвиток 
підприємств» у номінації «Підручники»; Ла-
уреатом І премії конкурсу «Краще видання 
року» нагороджені за працю «Особенности 
налоговых систем Украины, Республики Ка-
захстан и развитых стран мира» у номінації 
«Монографії».

Професор Череп Олександр Григорович ко-
ристується повагою і авторитетом серед сво-
їх колег та любов’ю студентів. Неодноразово 
нагороджувався грамотами Запорізького на-
ціонального університету за високі наукові 
здобутки.

Череп Череп 
Олександр ГригоровичОлександр Григорович

Професор кафедри управління персоналом і маркетингу Запорізького національного 
університету, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних 
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Чудакова Віра Петрівна – кандидат психо-
логічних наук, старший науковий спів-

робітник: Інституту педагогіки Національної 
академії педагогічних наук (НАПН) України, Ін-
ституту психології імені Г.С. Костюка НАПН Украї- 
ни, тренер, майстер-практик системного ней-
ролінгвістичного програмування і глибинного 
консультування, коуч. Вона – експерт в галузях: 
Інноватики; Креативного менеджменту; Акмео-
логії, Конфліктології; Практичної психології та 
сучасних психотехнологій; Управлінської компе-
тентності керівників по розвитку персоналу та 
особистої ефективності; Психолого-педагогічно-
го мінімуму; Експертизи і корекції формування 
психологічної готовності до інноваційної діяль-
ності; Психології формування компетентнос- 
тей конкурентоздатності особистості; Розвитку 
психологічної стійкості в умовах дестабілізації 
визнаної Covid-19; Цілепокладання; Коучингу.

Віра Чудакова захистила кандидатську ди- 
сертацію «Формування психологічної готовності 
персоналу організацій до інноваційної діяльнос- 
ті», нині працює над докторською дисертацією: 
«Психологія формування конкурентоспромож-
ності особистості в умовах інноваційної діяль-
ності організацій».

З 20 квітня 1994 року й по нині, Віра Петрів-
на працює старшим науковим співробітником 
у Інституті педагогіки Національної академії пе-
дагогічних наук України. Протягом 27 річного 
наукового шляху В.П. Чудакова здійснила нау-
кові дослідження за актуальними темами: «Пси-
холого-педагогічні засади підвищення іннова-
ційної діяльності вчителя, менеджера освіти» 
(1994-1998); «Психолого-педагогічна техноло-
гія управління (експертиза і корекція) проце-
сом самовдосконалення особистості», складова 
теми «Науково-методичне забезпечення екс-
пертизи педагогічних інновацій в системі ЗСО» 
(1999-2003); «Науково-методичне забезпечен-
ня здійснення інноваційних освітніх проєктів 
в ЗНЗ», складова теми «Проєктування освітніх 
систем 12-річної школи» (2004-2006); «Техно-
логія формування готовності педагогів до ін-
новаційної діяльності», складова теми «Теоре-
тико-методологічні засади оцінювання якості 
освіти» (2006-2008); «Науково-методичні заса-
ди оцінювання якості ЗСО: інноваційний ас-
пект», складова теми «Методика організації і 
проведення оцінювання якості середньої осві-
ти» (2009); «Науково-методичне забезпечення 
формування готовності педагогів до діяльності 
(інноваційної) в умовах освітнього середовища 
профільної школи», складова теми «Формуван-
ня освітнього середовища профільної школи» 
(2010-2012); «Науково-методичне забезпечення 
формування конкурентоздатності особистості: 
соціально-профорієнтаційний аспект», складова 

теми «Соціально-професійна орієнтація учнів 
в умовах профільного навчання» (2013-2015); 
«Науково-методичне забезпечення формування 
конкурентоздатності особистості в умовах до-
професійної підготовки», складова теми «Нау-
ково-методичне забезпечення допрофесійної 
підготовки старшокласників» (2016-2018); «На-
уково-методичне забезпечення формування 
компетентностей конкурентоздатності особи-
стості в умовах інноваційної діяльності», скла-
дова теми «Науково-методичне забезпечення 
підготовки вчителя до реалізації компетентнісно 
орієнтованого навчання» (2019-2021). 

За результатами досліджень В.П. Чудакової 
впроваджено авторську технологію, діагностич-
ну і корекційно-розвивальну моделі; освітні нав- 
чальні програми рефлексивно-інноваційного 
тренінгу, коучингу; з’ясовано специфічні ознаки, 
компоненти, критерії і проаналізовано умови, 
чинники, механізми які забезпечують форму-
вання конкурентоздатності особистості. Основні 
результати її наукових досліджень відображені 
у 305-ти наукових публікаціях.

Віра Петрівна є членом редакційних колегій 
наукових періодичних видань, що входять до 
переліку наукових фахових видань України, а 
також зарубіжних наукових періодичних ви-
дань, серед них: «Освіта та розвиток обдаро-
ваної особистості», «Педагогічні інновації: ідеї, 
реалії, перспективи», «Psychology. Educology. 
Medicine», «Pedagogik mahorat», «Toshkent davlat 
pedagogika universiteti ilmiy axborotlari».

Віра Чудакова є організатором, координа-
тором і активним учасником міжнародної нау- 
ково-методичної співпраці між науковими уста-
нови НАПН України та освітніми закладами Рес-
публіки Узбекистан. З 2018 року за результата-
ми конкурсного відбору Міністерства вищої та 
середньої освіти Республіки Узбекистан (у від-
повідності до Постанови Президента – 2848 Рес-
публіки Узбекистан від 22.03.2017 року), В.П. Чу-
дакова брала активну участь в очному режимі 
реалізації «Проєкту міжнародної співдружності 
освітньої програми в Узбекистані». Нею про-
ведено заходи (лекції, майстер-класи, тренін-
ги), апробація планової теми науково-дослід-
ної роботи, з метою підвищення ефективності 
навчальної, методологічної та науково-дослід-
ної роботи для психологів, викладачів, студен-
тів міст Ташкента і Бухари: У 2019, 2021 роках 
нею ініційовано і проведено очне Міжнародне 
наукове стажування представників Узбекис-
тану в Україні. 

Віра Петрівна Чудакова успішно поєднує нау-
кову і викладацьку роботу у провідних закладах 
вищої освіти України й Узбекистану з суспіль-
но-значущою громадською діяльністю з метою 
підвищення якості освіти. 

Чудакова Чудакова 
Віра ПетрівнаВіра Петрівна

Старший науковий співробітник Інституту педагогіки та Інституту 
 психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 

кандидат психологічних наук
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Олександр Петрович Яворовський наро-
дився 13 жовтня 1951 року в селі Ольша-

ниця Рокитнянського району Київської області 
у родині службовців. Після закінчення серед-
ньої школи у місті Богуславі, де він навчався, 
демонструючи відмінні результати, у 1969 році 
вступив на санітарно-гігієнічний факультет  
Київського медичного інституту імені академі-
каО.О. Богомольця, який закінчив з відзнакою. 

У 1979 році О.П. Яворовський успішно захис-
тив дисертацію на здобуття ступеня кандидата 
медичних наук на тему: «Порівняльна токсико-
лого-гігієнічна характеристика і профілактика 
інтоксикацій епоксидними смолами УП-650 і 
УП-650Т». Подальші наукові дослідження в га-
лузі гігієни і токсикології синтетичних поліме-
рів і пластичних мас стали основою для дисер-
тації на здобуття ступеня доктора медичних 
наук «Гігієна праці при одержанні та переробці 
епоксидних смол і пластичних мас», яку успіш-
но виконав та захистив 1991 року. Наукові до-
слідження О.П. Яворовського проводилися під 
керівництвом та за консультуванням відомого 
вченого-гігієніста, завідувача кафедри гігієни 
праці і професійних хвороб (1972-1993), профе-
сора Андрія Мусійовича Шевченка.

Сьогодні Олександр Яворовський відомий 
учений у галузі профілактичної медицини, який 
розвинув і суттєво доповнив учення про гігієну 
й токсикологію синтетичних полімерів і пластич-
них мас, змазувально-охолоджувальних рідин, 
антикорозійних присадок, а також комбінова-
ну й поєднану дію хімічних і фізичних чинни-
ків довкілля. Основні напрями наукової діяль-
ності: пріоритетні закономірності формування 
умов праці, особливості біологічної дії ново-
синтезованих хімічних сполук різних класів на 
організм працюючих; залежність токсичності, 
алергенності, мутагенності, ембріо- і гонадо-
токсичних властивостей епоксидних сполук від 
квантово-хімічних, фізико-хімічних характерис-
тик і будови молекули; комбінована і поєднана 
дія іонізуючого випромінювання, солей важких 
металів і пестицидів; кількісна характеристика 
сумаційних, потенціюючих ефектів та оцінка 
ризику їхнього впливу на організм працюючих; 
дослідження ушкоджуючої дії наночастинок ме-
талів на молекулярно-генетичному і квантово – 
хімічних рівнях. Розробив і запровадив у прак-
тику державного санітарно-епідеміологічного 
нагляду держстандарти, гігієнічні нормативи 
(ГДК, ОБРД), санітарні правила, токсикологіч-
ні паспорти. Це дозволило не лише запобігти 
виникненню та знизити рівень професійної й 
загальної захворюваності серед робітників, а 
й спрямувати хіміків-синтетиків та інженерів й 
технологів на створення менш токсичних і не-
безпечних речовин і матеріалів.

Академік О.П. Яворовський є головою спеці-
алізованої вченої ради із захисту докторських 
і кандидатських дисертацій з гігієни, соціаль-
ної медицини і мікробіології Національного 
медичного університету імені О.О.Богомольця, 
членом спеціалізованої вченої ради Інституту 
медицини праці НАМН України імені Ю.І. Кундіє- 
ва, редакційних рад журналів: «Український 
журнал з проблем медицини праці», «Довкілля 
і здоров’я», «Науковий вісник Національного 
медичного університету імені О.О. Богомоль-
ця», «Туберкульоз. Легеневі хвороби. Віл-ін-
фекція», «Клиническая инфектология и па-
разитология», «Східноєвропейський журнал 
громадського здоров’я».

Олександр Петрович є автором понад 500 
наукових праць, у тому числі 11 монографій, 
18 підручників, посібників, словників,серед 
яких: «Профилактика профинтоксикаций при 
производстве и применении эпоксидных смол» 
(1985); «Загальна гігієна: пропедевтика гігієни» 
(1997); «Современные проблемы экогигиены» 
(2000); «Гігієна праці» (2000); «Гигиеническая 
диагностика радиационного фактора и его 
коррекция» (2001); «Комунальна гігієна» (2004); 
«Гігієна праці: методи досліджень та санітар-
но-епідеміологічний нагляд» (2005); «Довідник 
гігієнічних та екологічних нормативів в об’єктах 
довкілля» (2009); «Гігієна праці» (2011, націо-
нальний підручник); «Батько і син Підгаєцькі: 
дві долі» (2012); «Безпека життєдіяльності, ос-
нови охорони праці» (2015); «Охорона праці в 
медичній галузі» (2015); «Академік Євген Гнато-
вич Гончарук. Наукові пріоритети у профілак-
тичній медицині» (2015); «Історія становлення 
Санітарно-гігієнічного факультету КМІ як шко-
ли громадського здоров’я в Україні. 1841-1941» 
(2016), підручник нового покоління «Охорона 
праці в медичній галузі» (2021). Підготував 17 
докторів та кандидатів наук.

Наукова діяльність академіка О.П. Яворов-
ського відзначена державою. Йому присвоє-
но почесне звання «Заслужений діяч науки і 
техніки України» (2001), як автор підручника 
«Загальна гігієна (пропедевтика гігієни)», він 
удостоєний звання лауреата Державної пре-
мії України у галузі науки і техніки (1997). Йому 
присуджено академічні премії Президії НАМН 
України за серію наукових праць «Комбінована 
дія екзогенних хімічних» (2004); за цикл науко-
вих праць «Репресовані і реабілітовані вчені-гі-
гієністи праці: повернення забутих імен і вітчиз-
няних наукових пріоритетів» (2009). Олександр 
Петрович нагороджений орденом «За заслуги» 
ІІІ ступеня, Почесними грамотами Кабінету Мі-
ністрів України, Верховної Ради України. Він є 
Почесним громадянином міста Богуслав Київ-
ської області.

Яворовський Яворовський 
Олександр ПетровичОлександр Петрович

Завідувач кафедри гігієни і екології №2 Національного медичного університету 
імені О.О. Богомольця, академік Національної академії медичних наук України, доктор 

медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державної премії України, 
лауреат Премії АМН України, дійсний член Міжнародної академії наук екологічної безпеки 
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ВІРНІСТЬ ПЕДАГОГІЦІ – кредо професора 
Світлани Іванівни Якименко. Її шлях у нау- 

ку розпочався з великої любові до дітей, яку ви-
хователь-практик втілив у блискучу інтеграцій-
ну технологію щодо розробки та впроваджен-
ня суто української навчально-виховної моделі 
дошкільництва та початкової освіти. 

Народилася Світлана Іванівна 10 квітня 1950 
року у місті Жмеринці на Вінниччині у сім’ї за-
лізничника і вчительки. Педагогічний талант від 
матері – сільської вчительки, – сердечна доб- 
рота і щирість якої зробили її авторитетною 
людиною серед земляків. Приклад професій-
ної відданості матері став для доньки дорогов-
казом долі. І за своє покликання до педагогіки, 
висот, яких досягла, усе життя Світлана Іванів-
на завдячує їй. 

Трудову діяльність випускниця Гніванської 
середньої школи розпочала у 1967 році у дитя-
чому садку звичайним вихователем. Інтелігент-
на, доброзичлива, відповідальна, ще у ті перші 
роки роботи звертала на себе увагу великою 
працелюбністю, цілеспрямованістю, творчою 
креативністю. І вже через декілька років у педа-
гогічній пресі раз-по-раз стали з’являтись пер-
ші статті Світлани Якименко, що у подальшому 
стали результатом її авторського дослідження, 
спрямованого на покращення навчально-вихов-
ного процесу, індивідуальних засобів мотивації 
поведінки дітей до пізнання, всебічного розвит-
ку. Людина колосальної працездатності, успішно 
суміщала роботу і навчання на факультеті по-
чаткового навчання Миколаївського державно-
го педагогічного інституту (1984-1988), – будучи 
водночас і турботливою дружиною, і люблячою 
матір’ю двох дітей. 

Спираючись на власний досвід, Світлана Іва-
нівна сміливо заявляла, що підхід до виховання 
дошкільнят повинен бути іншим – комплексним, 
який би створював ситуацію пізнання та успіху. 
Згодом, на початку 80-х років разом з кількома 
ентузіастами вперше у Миколаєві розпочала 
експеримент із навчання дітей-шестиліток на 
базі дитсадка «Золотий півник».

Рання педагогіка, заснована на гуманістичних 
цінностях, лягла в основу авторської інтегрова-
ної особистісно-орієнтованої технології, розроб- 
леної вченим С.І. Якименко та упровадженої у 
закладах дошкільної освіти (ЗДО) та закладах 
загальної середньої освіти (ЗЗСО) І ступеня на 
всеукраїнському та регіональному рівнях. 

У 1992 році педагог-практик захистила кан-
дидатську дисертацію на тему: «Педагогіч-
ні умови підвищення ефективності навчаль-
но-виховного процесу у початкових класах 
засобами міжпредметної інтеграції» та отри-
мує наукову ступінь кандидата педагогічних 
наук. У 1994 році започатковує у закладах до-

шкільної освіти (ЗДО) та школах І ступеня міста  
Миколаєва авторську інтегровану технологію, як 
експеримент. Отримує наукове звання доцента. 

З 1994 по 1997 роки навчається на денній фор-
мі докторантури при Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка, у 2005 році 
отримує звання професора. У 2006 році захищає 
докторську дисертацію на тему: «Формування ці-
лісної картини світу у дітей старшого дошкіль-
ного та молодшого шкільного віку».

З 1994 року С.І. Якименко керує науковою 
школою здобувачів. Відтоді, за 30 років плід-
ної діяльності, підготувала і вивела на захист 
21 кандидата педагогічних наук, 12 здобувачів 
звання доктора філософії.

У 2017-2018 навчальному році за авторською 
інтегрованою особистісно-орієнтованою тех-
нологією професора С.І. Якименко у ряді ЗЗСО 
І ступеня Миколаївської області Міністерство 
освіти і науки України розпочало апробацію 
проєкту впровадження освітнього Державно-
го стандарту, Концепції «Нова Українська шко-
ла» у рамках регіональної програми «4+».

Науковий доробок професора Світлани Яки-
менко – помітний внесок у педагогічну науку 
глибоких та різнопланових напрацювань, при-
свячених вихованню дітей старшого дошкіль-
ного та молодшого шкільного віку. Зокрема, 
це понад 500 наукових публікацій, монографій, 
праць, – провідною думкою у яких простежу-
ється головна настанова: педагогіка початко-
вої освіти особлива, вона дуже непроста і буду-
ється на любові до навколишнього світу, умінні 
навчити дитину пізнавати радість та відчувати 
щастя. Вона основа всього виховного процесу, 
бо у долонях вчителя-початківця – щастя ди-
тини, материк щасливого дитинства. Наказом 
Міністерства освіти і науки України започатко-
вана Всеукраїнська літня наукова «Школа інно-
ватики професора Якименко С.І.»

У Світлани Іванівни є особливе хобі – профе-
сор надзвичайно талановито пише казки для 
наймолодших дітей. Красивою літературною 
українською мовою, багатою на образи, сюжет-
ні лінії, де гармонійно переплітається знайома 
малюкам сучасність і світ їх фантазій. 

Протягом останніх 30-ти років Світлана Іва-
нівна активно співпрацює з Миколаївським об-
ласним інститутом післядипломної педагогічної 
освіти, веде науковий супровід декількох на-
прямів досліджень, надає фахову методичну 
допомогу вихователям ЗДО та вчителям почат-
кових класів Миколаївщини, консультує педа-
гогів-практиків з інших областей України. Ім’я 
С.І. Якименко в українській педагогічній науці 
яскраве і шановане. За цим стоїть невпинна на-
полеглива праця протягом не одного десятка 
років, науковий пошук, плідні здобутки. 

Якименко Якименко 
Світлана ІванівнаСвітлана Іванівна

Завідувач кафедри початкової освіти Миколаївського національного  
університету імені В.О. Сухомлинського, доктор наук в галузі освіти, професор, 

відмінник народної освіти, нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня,  
лауреат Державної премії України в галузі освіти
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Валентина Яківна Ястребова пройшла шлях 
від керівника закладу загальної середньої 

освіти до викладача вищої школи та науковця 
через великий практичний досвід, який доз-
волив їй зосередитися на наукових проблемах 
управління закладами освіти, використовуючи 
світовий досвід освітнього менеджменту, а та-
кож визначив практичну спрямовані наукової 
та викладацької діяльності.

Працюючи директором загальноосвітньої 
щколи №30 міста Запоріжжя, Валентина Яків-
на долучилася до науково-дослідної роботи і в 
1998 році захистила дисертацію на присвоєння 
наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

З 2001 по 2016 рік В.Я. Ястребова працюва-
ла проректором Запорізького обласного ін-
ституту післядипломної педагогічної освіти. У 
цей період вона здійснює наукове керівницт- 
во експериментальними закладами, започат-
ковує дослідну роботу лабораторії «Управління 
освітніми системами сільської місцевості». За 
період діяльності лабораторії видано колектив-
ну монографію «Управління закладами освіти 
сільської місцевості: теорія та практика» (2015), 
2 навчально-методичних посібники. Експери-
ментальні заклади стали призерами багатьох 
виставок інноваційного досвіду всеукраїнсько-
го та міжнародного рівня.

У 2016 році Валентині Яківні присвоєно вче-
не звання професора кафедри менеджменту 
освіти та психології Запорізького обласного ін-
ституту післядипломної педагогічної освіти. На 
цій посаді започатковано інноваційний формат 
творчого об’єднання керівників закладів осві-
ти – креатив-лабораторію «Креативний менед- 
жер», яка здійснювала пошук креативних рі-
шень проблем впровадження концепції Нової 
української школи. Результатом роботи стала 
колективна розробка електронного словника 
«НУШ. Термінологія менеджменту». У 2019 році 
словник було опубліковано у виданнях «Шкіль-
ний світ» (Київ) та «Статус» (Запоріжжя).

З жовтня 2019 року В.Я. Ястребова обіймає 
посаду начальника відділу перепідготовки та 
підвищення кваліфікації, здійснює виклада-
цьку та наукову діяльність на посаді професора  

кафедри педагогіки та методик навчання Хор-
тицької національної академії. Головною пробле-
мою дослідної роботи стає інклюзивна освіта, 
зокрема, управління закладами освіти з інклю-
зивним навчання на основі концепції різноманіт-
ності як теоретичної основи інклюзивної освіти. 
Продовжуючи практичну спрямованість своєї 
наукової діяльності, ініціює створення віртуаль-
ної лабораторії «Інклюзія в освіті». Навчальні ві-
део блоки лабораторії передивилися 506 освітян 
із різних областей України. З метою поширення 
інноваційного досвіду керівників закладів освіти 
у 2020 році проведено «Серпневі діалоги», які на 
YоuTube передивилися 1700 освітян. У 2021 році 
започатковано дискусійний майданчик «Інклю-
зивне навчання; управлінські аспекти».

Валентина Яківна є розробником, автором і 
виконавцем програм тренінгів «Управління зак- 
ладом освіти з інклюзивним навчанням на ос-
нові інноваційного менеджменту», «Структура 
та характер комунікацій учасників освітнього 
процесу в закладі з інклюзивним навчанням», 
«Змішане навчання дітей з особливими освіт-
німи потребами» тощо. Також В.Я. Ястребова є 
керівником студії «Інклюзивний менеджер», яка 
працює над впровадженням соціальної моде-
лі інклюзії на основі концепції різноманітності. 
Робота студії здійснюється у форматі творчих 
звітів керівників закладів освіти, експрес-сесій, 
тренінгів, відео зустрічей з творчими людьми, 
які висвітлюються на блозі «Інклюзивний мене-
джер». Майстрами студії розроблено орієнтов-
ну модель готовності педагога до впровадження 
навчання, яку опубліковано у колективній моно-
графії кафедри педагогіки та методик навчання 
Хортицької національної академії «Моделювання 
та практичне забезпечення розвитку складових 
професіоналізму педагогів закладів освіти з ін-
клюзивним навчанням» (2020).

За багаторічну сумлінну працю В.Я. Ястре-
бовій присвоєно почесне звання «Заслужений 
працівник освіти України», вона нагороджена 
Почесною грамотою Верховної Ради України, ор-
деном ІІІ ступеня «За заслуги перед Запорізьким 
краєм», грамотами МОН України і НАПН Украї-
ни, знаком «Василь Сухомлинський».Ястребова Ястребова 

Валентина ЯківнаВалентина Яківна
Начальник відділу перепідготовки та підвищення кваліфікації Хортицької 
національної академії, професор, заслужений працівник освіти України,  
нагороджена орденом ІІІ ступеня «За заслуги перед Запорізьким краєм»,  

знаком «Василь Сухомлинський»
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