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Стать Ч| Дата народження  08 липня 1946 р.|  

Громадянство: громадянин України 

 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Кандидат педагогічних наук, спеціальність 13002 

Методика викладання іноземних мов 

Вчене звання  Доцент 

Посада Завідувач кафедри 

Кафедра Міжкультурних комунікацій 

Факультет/інститут Інститут державного управління 

Навчальні дисципліни у викладанні яких брав участь:  

У поточному році 1. Іноземна мова в професійній діяльності 

дослідника публічного управління та 

адміністрування, 1 р.н., лекції та практичні 

заняття. 

2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 

бакалаврат, 2 р.н., практичні заняття.  

3. Поглиблений курс іноземної мови за фахом, 4 

р.н., практичні заняття. 

4. Іноземна мова, магістратура, 1 р.н., лекції та 

практичні заняття. 

У попередні періоди 1. Іноземна мова в професійній діяльності 

дослідника публічного управління та 

адміністрування, 1 р.н., лекції та практичні 

заняття. 

2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 

бакалаврат, 2 р.н., практичні заняття.  

3. Поглиблений курс іноземної мови за фахом, 4 

р.н., практичні заняття. 

4. Іноземна мова, магістратура, 1 р.н., лекції та 

практичні заняття. 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ 

 

Період (починати з 

останнього) 

Етап (опис) 

09.2021 р. дотепер Завідувач кафедри міжкультурних комунікацій Навчально-наукового 

інституту «Інститут державного управління» Харківського 

національного університету ім. В.Н. Каразіна 

1996 – 08.2021 рр. Завідувач кафедри іноземних мов Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного 



 

 

управління при Президентові України 

1994-1996 рр. Завідувач кафедри іноземних мов, Інститут соціального прогресу 

1989-1994 рр.      Викладач кафедри іноземних мов Харківського авіаційного інституту 

1985-1989 рр.  Аспірант кафедри методики вивчення іноземних мов Інституту           

іноземних мов імені Мориса Тереза 

1976-1989 рр.  Асистент викладача кафедри іноземних мов Харківського авіаційного 

інституту 

 

 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

Період (починати з 

останнього) 

Етап (опис) 

2016 р. Стажування на кафедрі іноземних мов Украінського державного 

університету залізничного транспорту, сертифікат 

2011 р. Стажування в органах місцевої влади, Німеччина, Марбург, сертифікат 

про успішне проходження стажування 

2005 р Міжнародна літня школа-семінар викладачів кафедр НАДУ при        

Президентові України «Підвищення ефективності організаційної, 

навчальної, наукової роботи кафедр в умовах євроінтеграції», свідоцтво  

2004 р  Тематичний семінар «Інформаційні технології» , 72 навч. год., ХарРІ 

НАДУ, свідоцтво 

2003 р Короткотерміновий тематичний семінар «Основи державного 

управління» , 72 навч. год., свідоцтво, ХарРІ НАДУ 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище) 

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

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

Публікації 22 наукових праць та навчальних видань з державноуправлінської та педагогічної 

тематики, у тому числі 2 навчальні посібникі. Поле досліджень: методика 

викладання іноземних мов, засоби підвищення мотиваціїї студентів, планування 

навчального процесу, підвищення кваліфікації державних службовців.  

Науково-

дослідні роботи 

- Виконання функцій керівника наукової теми  «Сучасні засоби навчання іноземних 

мов фахівців у сфері публічного управління та адміністрування в умовах 

євроінтеграційних процесів України»; 

- Виконання функцій керівника наукової теми «Науково-методичне підґрунтя 

удосконалення системи навчання іноземних мов фахівців у сфері публічного 

управління та адміністрування» (2020-2024) 

 

Проєкти  - робота у складі робочої групи з організації ІІ та ІІІ Фестивалю пісень іноземними 

мовами, підготовка сценарію, 2017, 2018; 

- участь у культурно-просвітницькому проекті ХОДА та ГО «Культурні ініціативи» 

Розповідаємо англійською про Харківщину, 2017; 

- робота над створенням та робота у якості ведучого  культурно-просвітницької 

телевізійної програми на каналі ОТБ «Спілкуємося англійською», 2016-2018; 

-  робота у складі робочої групи з організації ІІІ, ІV та V мистецької акції 

«Мистецтво об’єднує молодь», 2017-2021; 

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

семінарів, «круглих столів» англійською мовою 

Премії та 

нагороди  

Більше 10 подяк та почесних грамот Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 



 

 

Президентові України, Національної академії державного управління при 

Президентові України, ХОДА  

Диплом обласного конкурсу “Вища школа Харківщини – кращі імена” в номінації 

«За успішну реалізацію національної програми впровадження англійської мови в 

Харківській області», 2016 

 


