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Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Кандидат філологічних наук, спеціальність 

10.02.01  

Вчене звання  Доцент 

Посада Доцент 

Кафедра Ділової української мови 

Факультет/інститут Інститут державного управління 

Навчальні дисципліни у викладанні яких брав участь: 

У поточному році 1. Мовнокомунікативна діяльність у публічному 

управлінні. Модуль 2. Діловодна діяльність у 

публічному управлінні, магістратура, 1-2   р.н., 

лекції та практичні заняття. 

2. Українська мова, бакалаврат, 1 р.н., лекції та 

практичні заняття. 

3. Українська ділова мова, бакалаврат, 1 р.н., 

лекції та практичні заняття. 

4. Основи наукового мовлення, аспірантура, 

2 р.н., лекції, практичні та семінарські заняття. 

У попередні періоди 1. Публічний дискурс, магістратура, 1 р.н., лекції 

та практичні заняття (2017-2018 н.р.). 

2. Ділова українська мова в державному 

управлінні, магістратура, 1-2 р.н., лекції та 

семінарські заняття (2011-2015 н.р.). 

3. Практичний курс української мови, 

магістратура, 1-2 р.н., лекції та семінарські 

заняття (2011-2024 н.р.). 

4. Українська мова, бакалаврат, 1 р.н., лекції та 

практичні заняття (2006-2020 н.р.). 

5. Українська ділова мова, бакалаврат, 1 р.н., 

лекції та практичні заняття (2006-2020 н.р.). 

6. Основи наукового мовлення, аспірантура, 

2 р.н., лекції, практичні та семінарські заняття  

(2017-2020 н.р.). 

7. Сучасна українська літературна мова, ХНПУ 

https://www.facebook.com/Петро


 

 

імені Г.С. Сковороди, бакалаврат, лекції та 

практичні заняття (1992-2008 н.р.). 

8. Українська діалектологія, ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди, бакалаврат, лекції та 

практичні заняття (1992-2008 н.р.). 

9. Старослов’янська мова, ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди, бакалаврат, лекції та 

практичні заняття (1992-1997 н.р.). 

10. Вступ до слов’янської філології, ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди, бакалаврат, лекції та 

практичні заняття (1998-2008 н.р.). 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ 

 

Період (починати з 

останнього) 

Етап (опис) 

09.2021 р. дотепер Доцент кафедри ділової української мови Навчально-наукового 

інституту «Інститут державного управління» Харківського 

національного університету ім. В.Н. Каразіна 

1998 – по 31.08.2021 р. Завідувач кафедри української мови Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України 

1981 – 2008 рр. Викладав, старший викладач, доцент, професор кафедри української 

мови Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди 

1979 – 1981 рр. Учитель української мови та літератури середньої школи № 5 

м. Ізюма Харківської області 

 

 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

Період (починати з 

останнього) 

Етап (опис) 

2016 р. Стажування в Харківському національному педагогічному 

університеті імені Г.С. Сковороди. 

2015 р. Літня школа Фонду Ганса Зайделя й Національної академії 

державного управління при Президентові України «Удосконалення 

змісту і форм навчання у процесі підготовки фахівців галузі знань 

«Державне управління». 

2011 р. Стажування в Національній академії державного управління при 

Президентові України. 

1994-1997 рр. Навчання в докторантурі Харківського державного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди. 

1983-1987 Навчання в аспірантурі Харківського державного педагогічного 

інституту імені Г.С. Сковороди. 

1974-1979 рр. Навчання в Харківському державному університеті 

імені О.М. Горького. 

  



 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище) 

Найменування  (назви публікацій, презентацій, проєктів, конференцій, семінарів, найменування 

нагород і премій, членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо) 

Публікації Більше 120 наукових праць і навчальних видань із проблем української мови та 

мовної підготовки, у тому числі – 2 монографії, 11 навчальних посібників. Поле 

досліджень: українська фразеологія, державна мовна політика, лінгводидактика. 

Науково-

дослідні роботи 

Підготував 8 кандидатів філологічних наук. 

Науковий керівник тем: 

«Підвищення культури українського писемного мовлення державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування» (2012-2016), 

«Підвищення мовленнєвої компетентності державних службовців і посадових осіб 

місцевого самоврядування в умовах євроінтеграційних процесів» (2016-2020), 

«Формування мовної особистості публічного управлінця» (із 2020). 

Проєкти  Національне агентство державної служби України. 

Голова атестаційної комісії щодо визначення рівня володіння державною мовою 

(2017-2019). 

Конференції Учасник та організатор понад 20 науково-практичних конференцій, семінарів, 

круглих столів. 

Премії та 

нагороди  

Заслужений працівник освіти України (2015). 

Нагороджений почесними грамотами Національної академії державного 

управління при Президентові України (2001, 2005, 2014)), Харківської обласної 

державної адміністрації (2006, 2008), Харківської обласної ради (2012), 

департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (2014), 

Харківського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України (2008, 2010), 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 

(2007). Дипломант конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі 

імена» (2012, 2018). 

Членство в 

організаціях 

Членам координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при 

Харківській обласній державній адміністрації. 

Член Вченої ради ХарРІ НАДУ. 

Член науково-експертної ради ХарРІ НАДУ. 

Член науково-методичної ради ХарРІ НАДУ. 

 


