
095 3546146
OZHOGANVM@UKMA.EDU.UA

ВАСИЛЬ
ОЖОГАН
ДОКТОР
ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК

ПРОФЕСОР

ОСВІТА:

Докторант Інституту української мови НАН України 

Аспірант Київського державного пед. інституту

Докторська дисертація «Займенникові слова в структурі
сучасної української мови». Науковий консультант – доктор
філол. наук, проф., член-кор. НАН України, завідувач відділу
граматики та історії мови Інституту української мови НАН
України Іван Вихованець. 

Кандидатська дисертація  «Словотвірна й семантична
структура відносних прикметників на ‑ськ‑ий
староукраїнської мови ХІV–ХVІІ ст.». Науковий керівник –
доктор філол. наук, проф. кафедри української мови Марія
Плющ. 

(січень 1994 р. – січень 1997 р.)

(жовтень 1986 р. – жовтень 1989 р.)

Автор понад 100 наукових праць, опублікованих в
українських і зарубіжних виданнях, з‑поміж яких дві
монографії:

1) Міжетнічні зв’язки в українській антропонімії ХVII ст. – Київ,
1989. – 150 с. (у співавторстві); 
2) Займенникові слова у граматичній структурі сучасної
української мови. – Київ, 1998. – 231 с. 

і десять навчально-методичних посібників
(Синтаксис української мови. – Дніпропетровськ, 2002. – 99 с.;
Синтаксис сучасної української літературної мови. –
Кіровоград, 2004. – 152 с.; Сучасна українська літературна
мова. Си  н  таксис. – Кіровоград: Інвест-груп, 2009. – 180 с.;
Синтаксис укр. мови. – К.: «Освіта України», 2009. – 332 с.
Гриф МОН України та ін.).

НАУКОВА Й ОСВІТНЯ
ДІЯЛЬНІСТЬ:

Студент філологічного факультету Одеського
державного ун-ту ім. І.І. Мечникова

Філолог. Викладач української мови та літератури.

(вересень 1977 р. – червень 1982 р.)
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Консультант і керівник науковими роботами докторантів, аспірантів, пошукувачів. Під моїм керівництвом
три викладачі захистили докторські й дев’ятнадцять кандидатські дисертацій, з них два доктори наук і три
кандидати наук працюють на кафедрі української мови Могилянки.
Неодноразово (28 разів) виступав офіційним опонентом із захисту докторських (6) і кандидатських
дисертацій (22).
Гостьовий лектор в Інституті славістики Гіссенського університету імені Юстуса Лібіга в рамках програми
Erasmus+Worldwide Teaching Staff Mobility (травень 2019 р., м. Гіссен (Федеративна Республіка Німеччина)).
Гостьовий лектор у Віденському університеті (травень – червень  2017 р., м. Відень (Австрія)).
Гостьовий лектор в Інституті славістики Гіссенського університету імені Юстуса Лібіга в рамках програми
Erasmus+Worldwide Teaching Staff Mobility (жовтень 2017 р., м. Гіссен (Федеративна Республіка Німеччина)).
Гостьовий лектор у Національному інституті східних мов і цивілізацій (INALKO) (березень – квітень 2015 р.,
м. Париж (Франція)).
Керівник студентської команди філологів-учасників Всеукраїнських олімпіад з української мови та
літератури (2004 р. – І місце; 2005 р. – І місце; 2006 р – І і ІІ місця; 2007 р. – ІІІ місце; 2009 р. – І місце; 2011 р. –
ІV місце;  2013 р. – ІІ місце;  2014 р. – ІІІ місце, 2016 р. – ІІ місце).
Лектор в Інституті східнослов’янської філології Шльонського ун-ту (Республіка Польща) (жовтень 2006 р. –
жовтень 2008 р.). Курси: «Описова граматика», «Науковий семінар», «Культура української мови». Керівництво
магістерськими роботами.
На сьогодні в НаУКМА читаю курси «Українська мова. Синтаксис» (ОП «Англійська мова та українська мова»)
і «Сучасна українська мова (Синтаксис)» (ОП «Мова, література та компаративістика»).
Учасник програми розвитку лідерського потенціалу університетів України (2016 – 2019) за підтримки
Британської ради. Навчальна поїздка до Кентського університету (University of Kent) (листопад 2018 р., 

Учасник ERASMUS+ Staff Training Week (Ягеллонський університет (червень 2017 р., м. Краків (Республіка
Польща)).

     м. Кент (Велика Британія)).

ПОСАДИ:

Віце-президент із науково-педагогічної роботи Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія» (вересень 2013 р.).
Віце-президент із навчальної роботи Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія» (червень 2011 р.).
В.о. віце-президента з навчальної роботи Національного ун-ту «Києво-Могилянська академія» (січень –
червень 2011 р.).
Завідувач кафедри української мови Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія» (червень 2010 р.).
Професор кафедри українознавства Нац. авіаційного ун-ту (вересень 2009 р.).
Завідувач кафедри української мови Кіровоградського державного пед. ун-ту імені Володимира Винниченка
(серпень 2005 р. – вересень 2009 р.).
Професор Інституту східнослов’янської філології Шльонського ун-ту (Республіка Польща) (жовтень 2006 р. –
жовтень 2008 р.).
Професор кафедри української мови Кіровоградського державного пед. ун-ту імені Володимира Винниченка
(червень 2004 р. – серпень 2005 р.).
Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Кіровоградського державного пед. ун-ту імені
Володимира Винниченка (грудень 2003 р. – червень 2004 р.).
Декан філологічного факультету Кіровоградського державного пед. ун-ту імені Володимира Винниченка
(жовтень 1998 р. – грудень 2003 р.).
Доцент, професор кафедри української мови Кіровоградського державного пед. ун-ту імені Володимира
Винниченка (січень 1997 р.).
Старший викладач кафедри української мови, доцент кафедри філологічних дисциплін Кіровоградського
держ. пед. інституту ім. О.С. Пушкіна (жовтень 1989 р. – січень 1994 р.).
Асистент кафедри філологічних дисциплін Кіровоградського державного пед. інституту ім. О.С. Пушкіна
(квітень 1983 – вересень 1986 р.).
Учитель української мови і літератури Озер’янської середньої школи на Тернопільщині (серпень 1982 р. –
квітень 1983 р.).
Робітник радгоспу (с. Дерев’яни, Кам’янець-Подільського р‑ну, Хмельницької обл.) (вересень 1976 р. –
серпень 1977 р.).
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ОБОВ'ЯЗКИ:

1. Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій у Київському нац. ун‑ті імені Тараса 
Шевченка (з 2020 р.).
2. Член редакційної колегії наукового збірника «Мова : класичне – модерне – постмодерне» (Нац. університет
«Києво-Могилянська академія») (з 2020 р.).
3. Член конкурсної комісії з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти та
робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2016 році Міністерства освіти і науки
України.
4. Голова експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій з філологічних наук та соціальних
комунікацій (МОН України) (з квітня 2015 р.).
5. Член Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України з відбору виконавців державного замовлення на
підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів (2015 р.).
6. Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій у Нац. 
пед. ун‑ті ім. М.П. Драгоманова (2015 – 2017 рр.).
7. Голова експертної ради з гуманітарних та соціальних наук при Акредитаційній комісії (Міністерство освіти і
науки України) (червень 2014 р.).
8. Член Міжгалузевої експертної ради з вищої освіти при Акредитаційній комісії (МОН України) (червень 2014 р.).
9. Відповідальний редактор наукового збірника «Мова : класичне – модерне – постмодерне» (Нац. університет
«Києво-Могилянська академія») (2016 – 2020 рр.).
10.  Організатор Міжнародної наукової лінгвістичної конференції до 70‑річчя професора Лариси Масенко «Мова і
суспільство» (Київ, 16 листопада 2012 р.) (Нац. університет «Києво-Могилянська академія»).
11. Організатор І-ІІІ Міжнародних наукових конференції «Мова : класичне – модерне – постмодерне» (Київ, 
22 листопада 2013 р., 9 жовтня 2015 р., 16 листопада 2017 р.) (Нац. університет «Києво-Могилянська академія»).
12. Голова редколегії тематичного випуску «Філологічні науки (мовознавство)» (Нац. університет «Києво-
Могилянська академія» (2012 р.). 
13. Член редколегії тематичного випуску «Мовознавчі студії» (Національний університет «Києво-Могилянська
академія» (2012 р.).
14. Організатор Міжнародної наукової конференції «Світ української мови» (Київ, 24 травня 2011 р.) (Нац.
університет «Києво-Могилянська академія»).
15. Заступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій у Національному
авіаційному університеті (2010 р.).
16. Голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій у Кіровоградському державному
педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (2007 –2009 рр.).
17. Член експертної комісії Міністерства освіти і науки України. 
18. Відповідальний редактор наукового збірника «Актуальні проблеми граматики» й окремих випусків «Наукових
записок. Серія: Філологічні науки» (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира
Винниченка).
19. Заступник відповідального редактора Збірника наукових праць «Гуманітарна освіта в технічних вищих
навчальних закладах» (Нац. авіаційний університет).
20. Член редакційної ради Наукового збірника «Філологічні студії» (Волинський державний університет імені Лесі
Українки), Наукового вісника: Серія «Лін гві стика» (Херсонський державний університет) та Наукового
публіцистичного художнього альманаху «Рідний край» (Полтавський педагогічний інститут імені В.Г. Короленка). 
21. Організатор і голова журі Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови та 
літератури (2004 – 2006 рр.).
22. Член журі Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика (2010 р.).
23. Член журі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури (2009 р., 2011 р., 2014 р.).
24. Співголова оргкомітету Міжнародної наукової конференції «Мови і світ: дослідження та викладання»
(Кіровоград, 2008 р., 2009 р.) (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира
Винниченка).
25. Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій з філології в  Шльонському ун-ті
(Республіка Польща) (2006 – 2008 рр.).
26. Організатор Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми граматики» (Кіровоград, 16–17 жовтня
2000 р.) (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка).
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НАГОРОДИ:

Заслужений працівник науки й техніки України (2016 р.).
Грамота Верховної Ради України (2015 р.).
Грамота Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (2012 р.).
Грамота Кіровоградського державного пед. ун-ту імені Володимира Винниченка за підготовку наукових кадрів
(2007 р., 2008 р.). 
Грамота Кіровоградського державного пед. ун-ту імені Володимира Винниченка за високі результати в науково-
дослідній роботі (2006 р.).
Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2000 р.).

1.
2.
3.
4.

5.

6.

СІМЕЙНИЙ СТАН:

Одружений. 

Дружина – Кобченко Наталя, доктор філологічних наук, доцент кафедри української мови НаУКМА.      
Син – Ожоган Андрій, кандидат філологічних наук, доцент кафедри літературознавства НаУКМА.      
Донька – Ожоган Юстина, 2019 року народження.


