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Народилася 18 жовтня 1970 р. у м. Києві. Батько, 
Правдзівий Олекса Кирилович, — економіст. Мати, 
Правдзіва Тетяна Сергіївна, — учений агроном. На 
вибір професії вплинула сімейна традиція по мате-
ринській лінії: починаючи з ХVIII ст. п’ять поколінь 

відомих у родині вчителів займалися освітянською 
діяльністю на теренах сучасної України.

У 1991 р. закінчила Київське міське педагогічне 
училище № 3. З 1991 до 1992 р. працювала вчите-
лем початкових класів СШ № 36 м. Києва. Упродовж 
1992–1997 рр. навчалася на природничо-географіч-
ному факультеті НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеці-
альністю «Географія та іноземна мова».

НПУ імені М. П. Драгоманова відіграв клю-
чову роль у житті Оксани Олексіївни, зокрема саме 
у цьому виші вона отримала ґрунтовну освітню під-
готовку для визначення подальшої перспективи педа-
гогічної діяльності. Зі студентського життя має низку 
прекрасних спогадів, серед них і про вельмишанов-
них викладачів, а саме: І. І. Половину, І. І. Волошина, 
В. Г. Чирку, Н. Г. Гнатюк, Т. Г. Павленко, Г. В. Турчи-
нову та ін.

Викладацьку діяльність розпочала у Політехнічному 
ліцеї НТУУ «Київський політехнічний інститут». У кінці 
1999 р. стала членом педагогічного колективу кафедри 
іноземних мов КНЕУ. На цей час обіймає посаду заступ-
ника завідувача кафедри іноземних мов фінансово-еко-
номічного факультету КНЕУ ім. В. Гетьмана.

Є автором понад 50 наукових на науково-методич-
них робіт. Коло її наукових інтересів складають питання 
порівняльної педагогіки, професійно-орієнтоване нав-
чання іноземних мов у європейській освіті.

Серед її захоплень — архівні дослідження родинної 
історії, українська культура. Життєве кредо: «Ніколи не 
здаватися». Заміжня.

МАКСИМЕНКО 
ОКСАНА ОЛЕКСІЇВНА

Випускниця природничо-географічного 
факультету (1997)

Заступник завідувача кафедри  
іноземних мов фінансово-економічного 
факультету КНЕУ ім. В. Гетьмана

Кандидат педагогічних наук, доцент

Народився 6 вересня 1970 р. у с. Ісайки Богуслав-
ського району Київської області. У 1991 р., після стро-
кової військової служби у Прикордонних військах 

КДБ СРСР (Вірменія), вирішив вступати до КДПІ 
ім. О. М. Горького. Вже на п’ятому курсі від завідувача 
кафедри педагогіки, проф. Л. П. Вовк отримав пропози-
цію стати асистентом. Закінчив аспірантуру, працював 
заступником декана соціально-гуманітарного факуль-
тету. У 2004–2010 рр. очолював відділ педагогічної 
освіти, Управління ліцензування, акредитації та ностри-
фікації МОН України. Тоді ж працював у ДАК Укра-
їни, був членом колегії міністерства, експертно-кадро-
вої комісії. У студентські роки науково-професійний 
світогляд формували академіки В. І. Бондар, С. Д. Мак-
сименко, І. А. Зязюн, О. Г. Мороз, професори Г. Д. Пан-
ченко, Я. І. Бурлака, С. О. Сисоєва та Н. В. Чепелєва. 
Роки навчання запам’яталися активною громадською 
діяльністю під егідою профкому студентів, а також 
вчителюванням у школах Києва. З приємністю згадує 
декана В. І. Бондаря, який спонукав його до наукового 
пошуку. Міцне підґрунтя психологічних знань заклала 
доцент Л. Г. Подоляк. Вона була такою собі «залізною 
леді у віковій психології».

Автор і співавтор понад 70 наукових і навчально-
методичних публікацій, посібників, монографій з проб-
лем забезпечення якості освіти, організації освітнього 
процесу, підготовки фахівців, управління і модернізації 
вищої освіти. Вважає себе послідовником традицій зна-
них наукових шкіл із педагогіки, філософії освіти та освіт-
нього менеджменту професорів Л. П. Вовк, В. П. Беха 
і С. М. Ніколаєнка. Одружений. Серед захоплень — подо-
рожі з незмінним зацікавленням університетами Європи. 
Життєве кредо: «Професіоналізм — це рух уперед!»

МИХАЙЛІЧЕНКО 
МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

Випускник педагогічного 
факультету (1996)
Начальник відділу кадрів, доцент 
кафедри методики навчання 
та управління навчальними закладами 
Національного університету біоресурсів 
і природокористування України
Кандидат педагогічних наук, доцент. 
Відмінник освіти України


