РЕЗЮМЕ

1. Прізвище БЕРКОВСЬКИЙ
2. Ім’я ВЛАДИСЛАВ
3. По батькові ГЕОРГІЙОВИЧ
4. Дата народження року
5. Місце народження
6. Громадянство українське
7. Тел.
8. Е-mail
9. Підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти
Галузь знань/
Найменування
Рік
закладу освіти
вступу/закінчення спеціальність/
спеціалізація
Національний
історія
університет «Острозька
1995
2000
Академія»
Національна академія
Управління
державного управління
суспільним
при Президентові
розвитком /
2009
2012
України
Управління на
загальнодержа
вному рівні

Ступінь
вищої освіти
Спеціаліст

Магістр
управління
суспільним
розвитком

10. Наявність наукового ступеня – кандидат історичних наук (2010), doktor
nauk humanistycznych (2006)
11. Підтвердження рівня вільного володіння державною мовою
Найменування документа
Установа, що видала документ
Посвідчення
Вищий навчальний заклад
«Міжрегіональна Академія управління
персоналом»
12. Володіння іноземними мовами
Мова
Рівень володіння
польська
вільно
англійська
B1
13. Відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід
роботи на відповідних посадах згідно з вимогами, визначеними в умовах
проведення конкурсу Загальний стаж роботи – 23 роки
Стаж державної служби на посадах категорії «Б» – 13 років

призначення
на посаду

01.09.1999

звільнення з
посади

27.12.2000

01.09.2006

31.12.2009

01.01.2010

02.09.2015

03.09.2015

по даний час

Найменування
підприємства, установи,
організації
Загальноосвітня школа ІІІ ступенів №6 м.
Славута, Хмельницької
області
Центральний державний
архів вищи органів
влади та управління
України
Центральний державний
архів зарубіжної
україніки
Центральний державний
кінофотофоноархів
України ім.
Г.С.Пшеничного

Найменування
посади
вчитель історії

завідувач
сектору
виставкової
роботи
директор
архіву
директор
архіву

14. Додаткова інформація:
2020 р.
Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, Цифрове видавництво MCFR
Навчання за напрямом: управління відділом кадрів
2020 р.
Навчально-методичний центр цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності ДСНС України
Курси підвищення кваліфікації керівників суб’єктів
господарювання у сфері цивільного захисту
2016-2017 р.
Київський лінгвістичний центр «Геліос».
Курс підвищення кваліфікації з англійської мови.
Додаткова
освіта:
2015 р.
Міністерство юстиції України. Центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників юстиції.
Навчання за напрямком: Проблемні питання організації
архівної справи та доступу до архівної інформації
2015 р.
Національне агентство України з питань державної
служби. Тренінгова програма з питань: Модернізація
державної служби в контексті законодавства України
про державну службу. Управління персоналом в органах
державного управління в процесі реформування
державної служби України.

Наукові праці

Практичні
знання та
навички

2013 р.
Національне агентство України з питань державної
служби. Навчання за напрямком: антикорупційне
законодавство та новації законодавства про державну
службу.
2013 р.
Інститут державного управління у сфері цивільного
захисту. Функціональне навчання у сфері цивільного
захисту
2011 р.
Національний педагогічний університет ім.
М.П.Драгоманова. Інститут перепідготовки та
підвищення кваліфікації. Курс підвищення кваліфікації з
англійської мови.
2009 р.
Національна академія державного управління при
Президентові України. Інститут підвищення
кваліфікації. Навчання за напрямками: Демократичне
управління, європейська інтеграція, регіональний
розвиток, менеджмент в органах державної влади.
2008 р.
Київський національний університет внутрішніх справ.
Навчальний центр післядипломної освіти.
Навчання за напрямками: Суспільно-правові
дисципліни. Юридичні дисципліни.
150 наукових статей, в тому числі з питань з аналізу
державної політики в сфері охорони культурної
спадщини, розвитку музейної справи
1 монографія, 2 підручники, 9 збірників документів, в
тому числі з історії музейної справи та охорони
культурної спадщини
Маю досвід керівництва установами різного профілю,
добре ознайомлений зі специфікою діяльності
державних архівних та музейних установ центрального
та обласного рівнів, здійснював розробку бюджетних
програм з фінансування діяльності архівних установ,
розробляв програми з охорони культурної спадщини
Був членом колегії, науково-методичної ради та
редакційно-видавничої ради Державної архівної служби
України
Є членом Експертно-фондової ради з питань безоплатної
передачі вилучених або конфіскованих культурних
цінностей, обернених відповідно до закону в дохід
держави при Міністерстві культури та інформаційної
політики України

Громадська
діяльність
Нагороди,
відзначення

Почесний член Центру дослідження історії Поділля
Інституту історії України НАН України
Переможець другого туру Всеукраїнського конкурсу
«Кращий державний службовець» у номінації «Кращий
керівник» (2013)

