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Базова освіта
1997-2000 рр. Докторантура при Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Захистив
дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора політичних наук у 2010 р. Тема дисертації: «Політологічні
аспекти державної політики і державного управління».
1971-1975 рр. Аспірантура в Інституті ядерних досліджень АН України. Захистив дисертацію на здобуття вченого
ступеня кандидата фізико-математичних наук у 1976 р. Тема дисертації: “γ-наведені центри радіаційного
пошкодження в молекулярних монокристалах гліцину і тригліцинсульфату”.
1966-1971 рр. Закінчив з відзнакою Черкаський державний педагогічний інститут (нині – Черкаський
національний університет ім. Б. Хмельницького), фізико-математичний факультет, спеціальність “фізика й
електротехніка”.

Підвищення кваліфікації











1993 р. – стажування в Університеті Ратгерс (штат Нью-Джерсі, США) з проблем адміністрування
університетів у сучасних умовах.
1996 р. – дослідник Інституту Кеннан (Центр Вудро Вільсона, Вашінгтон, округ Колумбія). Тема
досліджень – “Розвиток міжнародної освіти в пост-комуністичних державах”.
1998 р. – дослідник кафедри освітньої політики та управління освітою Університету Міннесота за
програмою “Розробка навчальних курсів”. Підготовлені нові навчальні курси “Порівняльне
освітознавство”, “Теорії національного розвитку”, “Міжнародна освіта”.
2000 р. – стажист кафедри освітньої політики та управління освітою та Інституту публічної політики
ім. Губерта Хамфрі Університету Міннесота. Розроблена магістерська програма “Аналіз публічної
політики” для впровадження в НаУКМА.
2000 р. – учасник Зальцбургського семінару, сесія “Альтернативні системи вищої освіти для ХХІ
століття”.
2000 р. - слухач Літнього університету при Центрально-Європейському університеті (Будапешт,
Угорщина), сесія “Аналіз освітньої політики”.
2001 р. – Фулбрайтівський стипендіат, Університет Міннесота. Тема досліджень: “Глобалізаційні
аспекти реформування освіти в пост-комуністичних країнах”.
2010 р. - Учасник сесії «Викладання питань меншостей у курсах з публічної політики», ЦентральноЄвропейський університет, Будапешт.
2011 р. - Голова групи на сесії «Програма розвитку кафедр», Центрально-Європейський
університет, Будапешт.
2013 р. – Дослідник Інституту політичних наук Університету ім. Фрідріха Шиллера, Йєна, ФРН.
Програма Erasmus Mundus.

Досвід професійної діяльності
1971 р. – вчитель фізики Малинської СШ № 1 Житомирської обл.

1976-1983 рр.
1983-1990 рр.
України.
1990-1992 рр.
1992-1995 рр.
Академія”.
1995-1997 рр.
1997-2000 рр.

– молодший науковий співробітник Інституту металофізики АН України.
– старший науковий співробітник Відділення наукової інформації при Президії АН
– заступник директора Зовнішньоторговельної фірми “ІнтерАН” АН України.
– начальник Відділу міжнародного співробітництва Університету “Києво-Могилянська
– доцент кафедри фізики НаУКМА.
– докторант кафедри політології НаУКМА (спеціальність – державне управління).

2000-2005 рр. –доцент кафедри політології НаУКМА. Викладання навчальних курсів: “Політологічна
теорія держави”, “Вступ до аналізу публічної політики”, “Теорії національного розвитку”, “Державна
політика і державне управління” (бакалаврат), “Аналіз державної політики” (магістеріум). Всі курси
авторські.
2005 - 2007 – завідувач кафедри політології НаУКМА.
2007 - 2010 – доцент кафедри політології НаУКМА.
2011 – по нинішній час – завідувач кафедри політології НаУКМА. Викладання курсів: «Політологія»,
«Політологічна теорія держави», «Основи державної політики», «Публічні політики Європейського
Союзу», «Теорії прийняття політичних рішень».
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2002-2003 рр. – Керівник Проекту за грантом Міжнародного фонду «Відродження» «Дослідження
української системи вироблення публічних політик». Проведено 2 конференції, надрукована
колективна монографія.
2004 р. - Член Робочої групи з соціального оцінювання проекту “Рівний доступ до якісної освіти”,
запропонованого Світовим банком і Міністерством освіти і науки України.
2004-2005 рр. - Керівник проекту «Розробка методики функціонального обстеження органів
виконавчої влади за контрактом з Головним управлінням державної служби України.
2006-2010 рр. – Керівник Проекту за підтримки корпорації «Теленор»: «Розвиток демократії і
розбудова державної служби в Україні». 20 навчальних сесій, близько 1000 учасників з органів
державного управління, НУО, ЗМІ, наукових установ.
2007-2008 рр. - Консультант з порівняльної педагогіки субкомпоненти 2.1. Проекту «Рівний доступ
до якісної освіти». МОНУ та Світовий Банк.
2011 – Керівник Проекту за підтримки МБФ «Відродження КМА»: «Сучасні підходи до дослідження
політичної культури». Конференція і 2 семінари, підготовлена до друку колективна монографія.
2012 – Голова Оргкомітету Міжнародної наукової конференції «Виборчий процес: світова теорія і
українська практика». 40 учасників з України, Росії, Німеччини, Канади, Польщі.
2013 – Голова Оргкомітету Конференції молодих дослідників «Сучасні проблеми політичної науки»
в рамках Днів науки НаУКМА.
2014 – Керівник Проекту «Інноваційні методи викладання Європейських студій» (INOTLES) за
програмою TEMPUS.

Напрями наукової діяльності






Публічна політика і державне управління: загальнотеоретичні засади, аналіз політики,
реформування державного управління.
Освітня політика та управління освітою.
Теорії національного розвитку.
Громадянська освіта.
Глобалізація і освіта: політичні, економічні та соціальні аспекти.
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