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Дата призначення на посаду:
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2. Освіта

А)
Науковий ступінь

Назва закладу
Рік присвоєння
Головна галузь дослідження
Назва дисертації

Кандидат наук з державного управління
Національна академія державного управління при Президентові України
2006
25.00.04- місцеве самоврядування
“Організація діяльності органів місцевого самоврядування в сфері надання послуг зв’язку”

Б)
Спеціальність
Назва закладу
Дати навчання
Кваліфікація

Конструювання і технологія радіоелектронних засобів
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
1991-1997
Радіоінженер-конструктор-технолог


Мова і література (англійська мова)
Київський державний лінгвістичний університет
1995-2000
Філолог, викладач англійської мови і зарубіжної літератури

3. Головні галузі викладання і досвід викладання у вищих навчальних закладах

Дисципліна
Назва закладу
Дати викладання 
	Територіальна організація влади в Україні.
	Комунікаційне забезпечення регіонів
	Соціальна інфраструктура та комунікаційне забезпечення регіонів

Маркетинг громадських послуг
	Управління територіальними ресурсами
Національна академія державного управління при Президентові України
01.09.2005 – 
по т.ч.
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5. Дослідницька робота 
Протягом професійної діяльності брав участь у виконанні ряду науково-дослідних робіт, які проводились в НАДУ. Серед них найбільш вагомими є: науковий проект “Державне управління та місцеве самоврядування” - теми дослідження:
	“Основні напрямки вдосконалення територіальної організації влади та управління в контексті проведення адміністративної реформи в Україні”, з якої автор був виконавцем; 
	Механізми реалізації державної регіональної політики в контексті проведення адміністративної та політичної реформ, з якої автор був виконавцем;

Дослідження концептуальних основ запровадження спеціальності 8.150.108 –"Місцеве самоврядування".

Результати науково-дослідних робіт були впровадженні у м.Києві та деяких інших містах та оприлюднені на чисельних конференціях та семінарах, застосовуються під час викладання навчальних дисциплін в НАДУ. 

6. Практичний досвід

Назва організації
Дата
Посада
Обов’язки
Національна академія державного управління при Президентові України
2001- по т.ч.
головний спеціаліст, завідувач сектору, доцент кафедри
	розробка навчальних планів і навчальних програм вечірньої форми навчання в Академії;

виготовлення навчальних матеріалів, впровадження засобів візуалізації у навчальний процес;
розробка усіх видів презентацій, участь у розробці відеотренингів, технічне забезпечення і проведення відеотренингів;
	участь у дослідженнях по вдосконаленню регіонального управління;

участь у навчальному процесі Академії

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
1997-2000 рр.
аспірант
	розробка методики і проведення комплексних вимірювань електромагнітних характеристик різних матеріалів;

проектування промислової НВЧ-сушарки, розробка відповідного програмного забезпечення для оптимізації експериментальних вимірювань, розрахунків за побудованою математичною моделлю, збирання і модернізація експериментального макету сушарки



7. Участь у наукових та професійних асоціаціях
Немає. 

8. Участь у діяльності державної служби
Прийняв присягу державного службовця у 2001 році. Стаж державної служби – понад 6 років.


9. Консультативна діяльність
Залучається до виконання доручень з підготовки аналітичних матеріалів з питань державної регіональної політики, розвитку адміністративно-територіальних одиниць та системи місцевого самоврядування в Україні.

