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Досліджує питання освіти впродовж життя; освіти дорослих; громадянської освіти;
педагогіки вищої школи; історії педагогіки; порівняльної педагогіки. Автор понад 150 наукових
і навчально-методичних праць.

НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
У межах виконання наукового дослідження «Тенденції розвитку освіти дорослих у
розвинених країнах світу» (2017-2019) здійснював дослідження індивідуальної теми
«Професійний розвиток соціальних працівників у США».

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ


Розробник і викладач тематичних модулів «Проектна діяльність в освіті», освітньонаукової програми для підготовки докторів філософії у галузі 01 «Освіта / педагогіка» за
спеціальністю 011 «Науки про освіту» в ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України.
Розробник і викладач авторських курсів з вивчення комунікативні стратегії другої мови
(англійської):культура усної та писемної англійської мови мовленнєвий етикет та ділове
мовлення англійської мови для студентів педагогів у Київському університеті імені
Бориса Грінченка;





Автор, організатор тренінгів з освіти дорослих для педагогічних і науковопедагогічних працівників, а також працівників сфери державного управління.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ



Директор НУО «Центр громадянської освіти Київське братство;
Лектор (на громадських засадах) "Чернігівського центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
керівників державних підприємств, установ і організацій" (Сіверський центр
післядипломної освіти) (2005 – 2020);
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МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ







Керівник представництва Інституту Кеннана Міжнародного центру підтримки науковців
імені Вудро Вілсона (США) (1998 – 2014).
Наукове стажування «Global Security Fellows Initiative” Cambridge University (UK) (19941995).
Наукове стажування «Center for interethnic relations” Uppsala University Sweden 1997 р.
Наукове стажування «Kettering Foundation” Dayton, OH, the USA (2017).
Спільний проект з “Bundes Centrale fűr Politishe Bildung” Громадянська освіта від теорії
до практики. Deutschland, (2016).
Спільний проект з “Weitc Center” Розвиток громад, пошук власних ресурсів. Ізраїль.
(2008).

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК
Основні публікації:
Книги:
 «Деліберативна освіта в умовах децентралізації» (Київ, 2018).
 «Від нації мігрантів до нації патріотів: як американська освіта створила американську
націю» (Київ, 2016)
Розділи :
 «Громадянська освіта: від теорії до практики» (Київ, 2017). (Редактор, автор)
 «Україна після Євромайдану: виклики та сподівання» (Bern: Peter Lang, 2015)
редактор та автор двох розділів у томі «Проблема двомовності в Україні: історичний
та міжнародний контекст» та «Українська революція: національний історичний
контекст» і нові виклики для країни та світу ».
 «Правильна освіта допомагає Україні подолати корупцію» в суспільстві, що будується,
можливості та ризики» (Університет Бєльсько-Бяла, Польща 2015).
 «Іммігранти у взаємодії з місцевими людьми та імміграція та толерантність в Україні»
у «Нетрадиційних іммігрантів у Києві: сім років по тому», (Київ, 2009); (Керівник
проекту, редактор, співавтор)
 «Міграційні процеси в Україні та проблема толерантності» Увага: Толерантність!»
(Київ, 2008);
 «Міграція - толерантність – мультикультуралізм. Міграція і толерантність в Україні,
(Київ, 2007 р.); (Редактор, співавтор).
 "Іммігранти очима киян" у «Нетрадиційні мігранти у Києві», (Київ, 2003 та Вашингтон,
2004); (Керівник проекту, редактор, співавтор).
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