
 
 

ОСВІТА 
 

 
 

КАР’ЄРНИЙ ДОСВІД 
 

Трудову діяльність розпочав у 1998 році майстром виробничого 
навчання у ВПХУ №5 (м. Чернівці); протягом 2000–2005 рр. працював на 
посаді заступника директора з навчально-виробничої роботи. 

У 2005 році успішно захистив кандидатську дисертацію за темою 
«Формування культури праці учнів ПТНЗ художнього профілю» зі 
спеціальності 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти». 

Із вересня 2005 року по вересень 2006 року обіймав посаду першого 
проректора Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну 
(м. Київ). 

Із 2006 року по лютий 2011 року – доцент кафедри університетської 
та професійної освіти й права Інституту відкритої освіти ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» Національної Академії педагогічних наук України. 

Із лютого 2011 року по вересень 2013 року – завідувач НДЛ 
експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту 
післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса 
Грінченка. 

Із вересня 2013 року по серпень 2015 року – заступник директора з 
науково-методичної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти 

1990–1993 рр. – навчання в СПТУ №5 (м. Чернівці), здобуття середньої
спеціальної освіти та кваліфікації «Столяр з виготовлення художніх меблів»
(диплом із відзнакою).

1993–1998 рр. – навчання в Чернівецькому державному університет імені
Юрія Федьковича за спеціальністю «Професійне навчання», здобуття
кваліфікації «Інженер-педагог».



Київського університету імені Бориса Грінченка. 

У листопаді 2014 р. успішно захистив докторську дисертацію з 
теми «Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної майстерності 
майстрів виробничого навчання професійно-технічних начальних закладів 
у післядипломній освіті» зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія і методика 
професійної освіти». 

Із 9 вересня 2015 року – професор кафедри методики навчання і 
управління навчальними закладами Національного університету біоресурсів 
і природокористування України. 

Із 1 серпня 2017 року по 30 червня 2018 року – в.о. завідувача 
кафедри методики навчання і управління навчальними закладами 
Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

Із 5 вересня 2018 року до 1 вересня 2022 року – професор, завідувач 
кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського 
виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка. 

Із 1 вересня 2022 року і до сьогодні – професор кафедри 
професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва 
Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка. 

2007–2013 рр. – головний редактор журналу «Профтехосвіта» 
видавництва «Шкільний світ». 

 

УЧЕНІ ЗВАННЯ 
 

 
 

НАУКОВІ ПРАЦІ 
 

 Автор понад 200 наукових праць.  

З-поміж них:  

❖ монографії (1 – одноосібна, 8 – у співавторстві),  

❖ 24 навчально-метод. посібники (2 –рекомендовані МОНУ),  

❖ 1 курс лекцій, спецкурси, тренінги, статті у збірниках, 
затверджених ВАК України, фахових збірниках категорії «Б»,  

❖ міжнародних виданнях, у т.ч.: 5 – Scopus, 21 – WoS. 

 

2009 рік - отримав вчене звання доцента кафедри професійної освіти

2018 рік – професора кафедри методики навчання та управління
навчальними закладами



ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК  
 

Пройшов стажування за міжнародними програмами: 
 

 
 

НАУКОВА ШКОЛА «РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
ПЕДАГОГА» 

 
❖ Підготував трьох кандидатів наук і двох докторів філософії. Нині є 

керівником аспірантів. 

❖ Керівник авторської школи педагогічної майстерності 
педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів 
Луганської області (2007–2013 рр.).  

❖ Автор та керівник дослідно-експериментальних програм 
регіонального рівня в закладах дошкільної і загальної середньої освіти м. 
Києва. 

 

«Децентралізація управління професійним навчанням в Україні» (Канада)

Моніторинг освітніх програм (Туреччина)

програма Матра «Розвиток освітнього менеджменту» (Нідерланди)

«Рівний досвід до якісної освіти в Україні» (Україна)

«Школа як осередок розвитку громади» (Україна)

«Розвиток громадянської свідомості молоді в контексті освітніх реформ»
(США)

підвищення кваліфікації в Празькому інституті підвищення кваліфікації
(Чеська р-ка)

стажування з інноваційних методів та підходів в освіті в Академічному
товаристві Міхала Балудянського (Словаччина)

Підвищення кваліфікації в МБО «Консорціум із удосконалення
менеджмент освіти в Україні» (2015–2018 рр.) (Україна)

Літня школа з комунікації (Італія)



НАГОРОДИ 
 

 
 

ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

❖ Експерт Національного агентства із забезпечення якості освіти; 
брав участь у роботі експертних груп із проведення оцінювання 
ефективності діяльності закладів вищої освіти щодо провадження ними 
наукової (науково-технічної) діяльності за науковими напрямами.  

❖ Член підкомісії Науково-методичної комісії сектору вищої 
освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України 
(015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).  

❖ Експерт конкурсного відбору проєктів фундаментальних 
наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-
технічних (експериментальних) розробок молодих вчених. 

❖ Член редколегій вітчизняних фахових видань: Вісник 
Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка, Професійна педагогіка, Український педагогічний журнал. 

❖ Член редколегій закордонних наукових журналів: International 
Journal of Vocational Education and Training Research (США), Journal of 
Computer and Communications (США); Society. Integration. Education. 
Proceedings of the International Scientific Conference (Латвія). 

❖ Член Громадських організацій «Всеукраїнська асоціація 
працівників професійно-технічної освіти» та «Інститут соціогуманітарної 
політики». 

Нагрудний знак «Відмінник освіти України»

Лауреат Державної премії Президента України для молодих учених
за цикл праць «Теоретико-методичні засади підготовки учнів та
викладачів професійно-технічних навчальних закладів до інноваційної
діяльності в умовах ринку праці»

Подяка Київського міського голови

Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «За наукові та 
освітні досягнення»


