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Кваліфікаційна характеристика:
Володимир Саламатов пройшов спеціальну підготовку і брав участь в розробці систем

оцінювання й управління якістю управління в урядових структурах, брав участь у міжнародних
проектах, які передбачали порівняльні дослідження ефективності і якості державного та
муніципального управління, управлінського стресу, психічного здоров’я. Має значний досвід
підготовки, управління і проведення якісних і кількісних емпіричних досліджень у сфері
політичного менеджменту, державного управління, соціальної і політичної психології.

Викладає навальні дисципліни в Академії праці і соціальних відносин, Національній
академії державного управління при Президентові України.

Пройшов стажування у Інституті державного управління Карла Вінсона Університету
Джорджії, США за програмою Фулбрайта (2004), Університеті Північного Лондону (1998),
Інституті психіатрії Лондонського університету (1992), був учасником міжнародних тренінгових
програм.

Учасник низки міжнародних конференцій, симпозіумів і семінарів.

Базова освіта:
1980 Інститут психології Академії наук, Москва

кандидат психологічних наук
1966 - 71 Московський державний університет ім.М.В.Ломоносова, Москва, Росія

факультет психології, спеціалізація по кафедрі соціальної і дитячої психології

Професійна тренінгова підготовка:
2006, травень ПАУСІ, м. Київ - Тренінг для тренерів «Активні методи навчання дорослих» - 4 дні (32

год.)
2006, квітень Центр лідерства  Інституту державного управління  Нідерландів (м.Роттердам) за

підтримкою уряду Нідерландів: Одноденний семінар „Лідерство в управлінні
людськими ресурсами через застосування компетенційно орієнтованого менеджменту.”
– відбувався у НАДУ при Президентові України, м. Київ

2006, січень –
травень

НАДУ, м. Київ: Цикл тренінг-семінарів для викладачів НАДУ за наступними темами:
використання Excel, проектування Power-Point презентації, навчальна дискусія, кейс-
стаді у викладанні, стандарт розробки програми навчального курсу

2004, січень -
грудень

Інститут врядування ім.Карла Вінсона, Університет Джорджії, м. Асенс, Штат
Джорджія, США: Стажування за напрямком: Оцінювання у державному та
муніципальному управлінні.

Apr.–May,
2003

Регіональний центр з дістанційного навчання, НАДУ, Київ, Україна: Дистанційний
курс з політичного аналізу: теорія і практика.

Черв. 25 –
Верес.17, 2002

Лінгвістичний центр ABC, Київ, Україна: Навчальний курс з англійскої мови за
напрямком: політичний аналіз, наукова комунікація, підготовка аналітичних
документів.
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Лип. 1 – 7,
2002

Мережа шкіл і інститутів державного управління у центральній та східній Європі,
Потсдам, Германія: Літня школа  “Оцінювання якості правління: Розвиток
загальної схеми оцінювання для країн центральної та східної Європи”

5-7 Черв. 2002 Програма розвитку Організації об’єднаних націй, Київ, Україна: Орієнтаційний
тренінг з політичного аналізу

Лип. 2001 Регіональний інститут державного управління і Міжнародний фонд Відродження,
Дніпропетровськ, Україна: Літня школа з політичного аналізу.

Вер. 18-25,
Лист. 6-
12,1999

PRFLD&UNCHS, Бухарест-Синайа, Румунія: Продвинутий тренінг для тренерів –
Оцінка впливу тренінгу, вимір потреб у тренінгу, розробка тренінгу і його
реалізація.

Лип. 30 –
Серп. 12, 1999

Центр іновацій і розвитку, Ялта, Україна: Літня школа із використання кейсів
(конкретних прикладів) у навчанні та їх написання.

Лип., 1998 5-ий літній семінар Мережі шкіл і інститутів державного управління Центральної
та східної Європи, Bороветс, Болгария: Викладання державного управління.

Вер. 23 - Жов.
6, 1998

PRFLD&UNCHS, Бухарест-Синайа, Румунія: Тренінг для тренерів із лідерства
депутатів.

Черв.-Лип.,
1998

Університет Північного Лондона, Лондон, Велика Британія: Стратегії і техніки
оцінювання. Модуль за магістерскою програмою.

Лист.- Груд.,
1992

Інститут психіатрії, Лондонський університет, Лондон, Велика Британія:
Тренінговий курс із кліничної психології зі спеціалізацією щодо психологічного
оцінювання дітей-жертв Чорнобильскої аварії.

1991 Базовий курс F. R. Pycelik (СЩА), Київ, Україна: Нейролінгвістичне програмування
(НЛП), 40 годин.

Трав. – Черв.,
1990

Північно американська асоціація з колаборативного вирішення конфліктів
(CRC), Сіетл, СЩА – Київський центр психологічного консультування,
Київ, Україна: Радянсько-амеріканський семінар з психологічного
консультування, вирішення конфліктів і організаційний розвиток. Ведучи
семінарів: G.Parella, W.Wilkins,  F.Crosby,  B.Best,  M.Birdge,  N.Baretta,
F.Baretta, R.O'Donnell, C.Cloak, 270 годин.

Професійний досвід:

1. Викладання і проведення тренінгів

2005 - 2006 Семінари і практичні заняття по модулю «Етіка у державному управлінні», «Методика
та методологія наукових досліджень у державному управлінні», «Філософія
державного управління», Національна академія державного управління при
Президентові України, Київ - розробка навчальних матеріалів і проведення
занять.

2005 Тренинг організаційного розвитку і стратегічного планування для осередків
громадських і партійних організацій у містах Київ, Запоріжжя, Херсон – автор і
ведучий

2000 Оцінка потреб у тренінгу з наступним тренінгом «Професійна комунікація у місцевому
управлінні і розвиток управлінських навичок» , Управління сім’ї та молоді
Київської міської державної адміністрації - автор і ведучий.

1999 Серія тренінгів з лідерства за Проектом Херсонської регіональної асоціації
жінок-депутатів з професійного розвитку жінок – депутатів місцевих органів
влади (Демократична програма TACIS, малі гранти) - автор і ведучий.

1998 Тренінг для представників регіональних філій УАДУ з використання SPSS для
моніторингового аналізу даних, Українська Академія державного
управління, Київ, Україна – автор і ведучи.

1997 – 1998 Курси «Психологія вирішення соціальних конфліктів», «Психодіагностика»,
Академія праці та соціальних відносин, Київ, Україна – автор програми і
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викладач.
1994 – 1997 Тематичний науковий семінар з моделювання соціально-економічних систем,

Інститут проблем математичних машин і систем, Академія наук
України, Київ, Україна – автор ідеї семінару, співкерівник, планування,
організація і посередництво у семінарах.

Sept., 1993 Лекція і дискусія на тему «Психологічні наслідки Чернобилської ядерної аварії»,
Медицінський коледж Пенсільванського державного університету,
Hershey, СЩА – автор, викладач, співдискусант.

2. Адміністрування і проведення досліджень:

2004 - 2004 Другий етап Міжнародного кооперативного дослідження управлінського стресу:
Сім’я і робота (наук.керівник – Пол Спектор, Університет Флоріди, США)

Обов’язки: кількісне дослідження управлінського стресу в Україні
Jan. 2004 –
Nov.2004

Дослідницька програма Фулбрайта в Міжнародному центрі демократичного
правління (CVIOG)Університету Джорджії (UGA), США

Обов’язки: проведення досліджень ефективних практик муніціпального управління у
США за допомогою якісних і кількісних методів

Черв.2002 –
січ.2003

Проект «Рівний доступ до якісної освіти» ПРООН - експерт

Nov. 2001 –
Jan. 2004

Національна академія державного управління, кафедра філософії і
методології державного управління, Київ, Україна – докторант

Обов’язки: підготовка дисертаційного дослідження “Когнітивні моделі соціальної
реальності в державному управлінні”

Sept. 1997 –
Oct. 2001

Українська академія державного управління, Київ, Україна – провідний
спеціаліст, інформаційно-аналітичний відділ, управління наукових досліджень;

Обов’язки: розробка, управління, аналіз і підготовка звітів по моніторингу
результативності державного управління; презентація і розповсюдженні
результатів

1997 - 2000 Кооперативне міжнародне дослідження управлінського стресу, керівнік - професор
Cary Cooper, Manchester University, UK.

Обов’язки: кількісне дослідження управлінського стресу в Україні
Apr. 1993 –
Sept. 1997

Інститут проблем математічних машин та систем НАН Київ, Україна - зав.
відділом інформаційного моделювання соціальних процесів

Обов’язки: організація і проведення оціночних досліджень з метою розробки
прототипу інформаційно-аналітичної системи для підтримки політичного аналізу
на замовлення Адміністрації Президента України.

Публікація результатів наукових досліджень – біля 150 публікацій


