
АВТОБІОГРАФІЯ 

Я, Михайличенко Олег Володимирович народився 8 травня 1952 р. у 

м.Суми в сім’ї  робітників.  

У 1969 р. закінчив закінчив Сумську середню школу №1 і влаштувався на 

роботу слюсарем складальником на машинобудівний завод ім.М.Фрунзе.  

Восени 1970 р. був призваний на службу у лави збройних сил. 

Після служби в армії у 1972 р. став студентом Сумського музичного 

училища. Водночас, впродовж навчання, працював учителем музики та 

керівником шкільних хорів у загальноосвітніх школах №20, 4, 9 та 25 м.Суми. 

У 1975 р. вступив до Харківського інституту мистецтв 

ім.І.П.Котляревського – диригентсько-хоровий факультет.  

У літні канікули працював у піонерських таборах у якості вожатого, 

старшого вожатого, музичного керівника.  

Після закінчення інституту у 1980 р. почав працювати викладачем  кафедри 

музики та хорового диригування музично-педагогічного факультету Сумського 

педагогічного інституту ім.А.С.Макаренка.  

У січні 1983 р.вступив на навчання з відривом від виробництва до 

аспірантури філософського факультету Київського державного університету 

ім.Т.Г.Шевченка на кафедру педагогіки вищої школи. 

У березні 1885 р., у зв’язку з достроковим прийняттям до захисту 

кандидатської дисертації, був відрахований з аспірантури і повернувся на роботу 

в Сумський державний педагогічний університет за направленням Міністерства 

освіти.  

У вересні 1985 р. звільнився за власним бажанням, у зв’язку з переїздом на 

постійне місце проживання до м.Києва. З вересня 1985 р. по березень 1986 р. 

працював викладачем кафедри педагогіки Ніжинського державного педагогічного 

інституту ім.М.В.Гоголя.  У жовтні 1985 р. захистив кандидатську дисертацію. 

 З березня 1986 р. працював викладачем, ст. викладачем, доцентом кафедри 

педагогіки та психології  Київського державного інституту іноземних мов (нині 

Київський національний лінгвістичний університет). У 1993 р. мені було 

присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки та психології. З вересня 1997 



р. по вересень 2000 р. навчався у докторантурі Київського нацонального 

лінгвістичного університету за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та 

історія педагогіки.  

У 2003 р. був призначений, а у 2005 р. обраний на посаду декана 

історичного факультету Сумського державного педагогічного університету 

ім.А.С.Макаренка, яку обіймаю по теперішній час. 

У травні 2007 р. захистив докторську дисертацію з педагогічних наук. 

З вересня 2007 р. по теперішній час, працюючи деканом історичного 

факультету, виконую обв’язки професора та завідувача кафедри методики 

викладання суспільних дисциплін. 

У жовтні 2008 р. мені присвоєне вчене звання професора кафедри методики 

викладання суспільних дисциплін.  

З 1984 р. по теперішній час на громадських засадах я є заступником 

головного редактора всеукраїнського збірника наукових праць „Теоретичні 

питання культури, освіти та виховання”, який є фаховим виданням з педагогічних, 

психологічних наук та мистецтвознавства.  

Я є членом двох Спеціалізованих вченої рад по присужденню наукових 

ступенів у Харківському національного педагогічного університету 

ім.Г.С.Сковороди та Сумському державному педагогічному університеті 

ім.А.С.Макаренка. 

Я є автором трьох монографій, двох навчальних посібників з грифом МОН 

України, більш як 70 наукових праць у галузі теорії та історії педагогіки, 

мистецтвознавства у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях.  

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України 

(2006 р.), Нагрудним знаком МОН України „Антон Макаренко” (2008 р.), 

Нагрудним знаком МОН України „Відмінник освіти України”(2009 р.), 

Нагрудним знаком Сумської міської Ради „60 років визволення м.Суми від 

фашистських загарбників”(2008 р.).  

Одружений, маю трьох дорослих дітей ― доньку та двох синів. 

 

                                                                                Михайличенко О.В. 


