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КУЛІНЧЕНКО
ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
Випускник соціально-гуманітарного
факультету (2001)
Проректор з адміністративно-господарської
та соціально-виховної роботи, доцент
кафедри гуманітарних дисциплін КДАВТ
Кандидат педагогічних наук

Н

ародився 6 лютого 1978 р. в м. Києві у робітничій
сім’ї. Вже з 17 років юнак паралельно навчався і працював у Київському державному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. 2001 р. О. С. Кулінченко
закінчив університет, здобувши кваліфікації: «викла-

ЛЕВКІВСЬКА
ГАЛИНА ПЕТРІВНА
Випускниця
філологічного факультету (1977)
Проректор з гуманітарної освіти та
виховної роботи Київського університету
права Національної академії наук України
Відмінник освіти України

Н

ародилася 4 січня 1955 р. на Житомирщині.
В 1977 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О. М. Горького за спеціальністю
«Вчитель української мови і літератури». Досвід
роботи в системі освіти — 38 років.
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дач соціальної педагогіки», «вчитель основ економіки»,
«соціальний педагог». Після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня магістра та навчання в аспірантурі
захистив кандидатську дисертацію.
2002 р. Олександр Сергійович, як перспективний фахівець, був запрошений на посаду викладача
кафедри соціальної педагогіки рідного університету.
2010 р. він перейшов працювати до Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра
Конашевича-Сагайдачного, де обіймав посади практичного психолога та старшого викладача кафедри
суспільних дисциплін. Сьогодні — проректор з адміністративно-господарської та соціально-виховної
роботи, доцент кафедри гуманітарних дисциплін
цього закладу.
О. С. Кулінченко веде активну громадську роботу,
є організатором суспільно значущих та благодійних
заходів. Він нагороджений вищою відзнакою Спілки
офіцерів України «Хрест заслуги» за участь і допомогу в Революції Гідності в м. Києві 2013–2014 рр.
Багаторазово відзначений подяками Прем’єр-міністра України, Київського міського голови, Комітету молодіжної політики Київської міської державної адміністрації, Державної адміністрації морського
і річкового транспорту України, ректора Київської
державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного та ін.
Є автором багатьох наукових і навчально-методичних праць, учасником міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій.
Г. П. Левківська брала участь у роботі Першого Всесвітнього форуму українців (1992) із доповіддю «Деякі аспекти
педагогічної співтворчості». Наукова галузь дослідження —
адаптація першокурсників в умовах вищого закладу освіти.
Із вказаної проблеми видала навчальний посібник з грифом МОН України — «Адаптація першокурсників в умовах вищого закладу освіти» (2001). Також із зазначеної
тематики опублікувала статтю — «Адаптація першокурсників через залучення до активної громадської роботи:
волонтерський рух» (2015). У 2005–2006 рр. — учасниця
міжнародного проекту (Лондон — Париж — Україна)
«Європейська практика студентського самоврядування».
Результатом цього проекту є розробки та посібники за
загальною редакцією проф. Т. Б. Буяльської.
За багаторічну працю, великий вклад у розбудову
національної системи освіти України нагороджена
Почесною грамотою МОН України (2005) та Подякою голови Київської міської державної адміністрації (2005). За особистий внесок у розвиток юридичної
освіти, високі досягнення у професійній діяльності,
впровадження сучасних методів навчання і виховання
молоді нагороджена Почесним знаком Міністерства
юстиції України (2009). Відзначена Подякою Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту (2007).
Згідно Наказу № 675к від 29.12.2015 Міністерства освіти і науки України нагороджена нагрудним
знаком «Відмінник освіти України».
Успіхам в освітянській діяльності Галина Петрівна
щиро вдячна своїй сім’ї: чоловікові Казимиру та
синові Богдану.

