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ПЕРСОНАЛІЇ

ЮВІЛЕЙ
АКАДЕМІКА
СИНЬОВА ВІКТОРА МИКОЛАЙОВИЧА
(до 80-річчя від дня народження)
14 березня 2020 року святкує
80-річчя видатний український вчений-новатор, заслужений юрист
України, доктор педагогічних наук,
професор, дійсний член Національної
академії педагогічних наук України,
Президент Асоціації корекційних
педагогів України, Почесний член
громадської організації «Пенітенціарна асоціація України», поет, естрадний драматург, аматор-виконавець
ліричних пісень, суддя національної
категорії з настільного тенісу, полковник внутрішньої служби у відставці Віктор Миколайович Синьов.
Віктор Миколайович народився у весняні березневі дні 1940 року
в сім’ї відомих в СРСР артистів – Ма242 | С т о р і н к а

рії Захарівни Леонідової та Миколи
Михайловича Синьова. Батьки після
війни гастролювали майже по всьому Радянському Союзу. З ними подорожував і Віктор. Сцена і повний глядацький зал для нього були рідною
домівкою. І тому, де б і нині не виступав Віктор Миколайович, його
доповіді, спів та особливо вірші, завжди сприймаються аудиторією бурхливими оплесками.
Закінчивши київську школу
№ 25, В. М. Синьов вступає до педагогічного факультету (відділення
спеціальної педагогіки) Київського
державного
інституту
імені
О. М. Горького, який успішно закінчує у 1962 році та отримує диплом з
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відзнакою за спеціальністю «Дефектологія: педагогіка і методика початкового навчання». В студентські
роки здобуває звання кандидата в
майстри спорту з настільного тенісу,
приймає активну участь у художній
самодіяльності, творчих колективах,
у КВК, керує збірною інституту з баскетболу. По завершенню навчання
працює вихователем, вчителем школи-інтернату № 1, а потім – старшим
методистом Республіканського кабінету спеціальних шкіл Міністерства
освіти України, з 1964 р. по 1975 р. –
викладачем, старшим викладачем,
доцентом, заступником декана дефектологічного факультету КДПІ імені
О. М. Горького (з перервою з вересня
1966 р. по серпень 1968 р. на навчання у аспірантурі науково-дослідного
Інституту дефектології АПН СРСР у
Москві, де достроково у 1968 році під
науковим керівництвом видатного
вітчизняного вченого Г. М. Дульнєва
захищає кандидатську дисертацію зі
спеціальної педагогіки).
У 1975 році В. М. Синьова запрошують на посаду старшого наукового співробітника НДІ педагогіки
України, де він працює до 1980 року,
коли був переведений у кадри Міністерства внутрішніх справ СРСР, зокрема у Київський філіал Всесоюзного
інституту підвищення кваліфікації
керівних працівників МВС СРСР (з
1992 року Київський інститут внутрішніх справ при НАВСУ, з 2003 року
– Київський юридичний інститут
МВС України). За роки служби обіймає посади від начальника навчального відділу, доцента, професора,
начальника кафедри до першого
проректора Інституту. За цей час
захищає докторську дисертацію
(1988 р.) з проблем корекції інтелектуального розвитку учнів допоміж-

ної школи, обирається членомкореспондентом (1993 р.), дійсним
членом НАПН України (1995 р.) та
отримує почесне звання «Заслужений юрист України» (1995 р.). У вересні 2003 року академік В. М. Синьов
повертається у Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова на посаду директора Інституту корекційної педагогіки та психології. Де й нині продовжує працювати, але з 2019 року на посаді професора кафедри психокорекційної
педагогіки.
Серед вагомих здобутків вченого необхідно наголосити на тому,
що ним та під його керівництвом
було зроблено радикальні зміни в
переосмисленні теоретичних та
практичних засад пенітенціарної
педагогіки, яка з виправно-трудової
педагогіки стала дійсно педагогікою
каяття – пенітенціарною. Характерною рисою педагогічних поглядів
академіка В. М. Синьова у сфері пенітенціарної педагогіки і психології
стало те, що він розглядає побудову
взаємодії персоналу установи виконання покарань і засудженого з позицій педагогіки співпраці.
Важливо
відзначити,
що
В.М. Синьов є повним кавалером ордену «За заслуги», нагороджений
Лицарським Хрестом «За заслуги»
Європейської академії природничих
наук, орденом Святого рівноапостольного Князя Володимира Великого
та
багатьма
відзнаками
МОН України, НАН України, НАПН
України, МВС України.
Представники наукової школи
В. М. Синьова працюють в навчальних та наукових установах України,
Молдови, Литви, Білорусії, Болгарії,
Англія, США та ін. Ним підготовлено
30 докторів наук та понад 100 кан243 | С т о р і н к а
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дидатів наук із різних психологопедагогічних і юридичних галузей
знань. В. М. Синьов є членом багатьох спеціалізованих вчених рад навчальних та наукових закладів, серед
яких Інститут спеціальної педагогіки

НАПН України, Інститут психології
НАПН України імені Г. С. Костюка та
ін., є головним редактором низки
фахових видань. Має понад 600 наукових та науково-методичних публікацій.

Правління громадської організації «Пенітенціарна асоціація України» та
Редакційна колегія наукового журналу «Вісник Пенітенціарної асоціації України», уся наукова спільнота, колеги, учні та друзі сердечно вітають шановного
Віктора Миколайовича Синьова з ювілеєм та зичать йому міцного здоров’я,
добробуту, нових наукових здобутків, життєдайних сил та всіляких гараздів
на многії літа!
Бойко-Бузиль Юлія Юріївна,
кандидат психологічних наук, доцент,
заступник завідувача науково-дослідної
лабораторії психологічного забезпечення
Державного науково-дослідного інституту
Міністерства внутрішніх справ України
Супрун Микола Олексійович,
доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри психокорекційної педагогіки
Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова
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