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Освіта. 

2002–2007 – студент філософського факультету Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна (денне відділення). Диплом бакалавра культурології з відзнакою (2006), 

диплом магістра культурології з відзнакою (2007). 

Аспірант кафедри політології Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна (спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси).  

Кандидат політичних наук (ДК № 016980 від 13 жовтня 2013 року).  

Тема дисертації – «Традиції та інновації у взаємодії політичних акторів як суб'єктів 

політичного процесу» (захищено у 2013 році, науковий керівник – професор Л. Півнєва). 

 

Як студент: 

2003–2006 рр. – організатор та перший голова Студентського наукового товариства 

філософського факультету Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна; 

2003–2008 рр. – організував та брав участь у перших шістьох міжнародних наукових 

конференціях студентів та аспірантів «Харківські студентські філософські читання» 

(в 2019 році, за встановленою традицією, проведена вже ХV конференція). 

2006–2009 рр. – голова Правління Студентського наукового товариства Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна.  

 

Практична робота. 

 

з 1 березня 2016 року – директор Центру зв’язків з громадськістю Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна, до складу якого входить центр веб–комунікацій, 

прес–служба та відділ реклами та брендингу. Центр відповідає за роботу зі ЗМІ, 

представленість університету у веб-середовищі (система веб-сайтів університету, 

представництво університету у соціальних медіа), брендинг та популяризацію 

університету, зв’язки університету з громадськістю та комунікації з різними 

цільовими аудиторіями.   

грудень 2011 року – лютий 2016 року – директор Центру веб-комунікацій Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна (у 2011 році був ініціатором створення 

центру). Організовував представленість університету у веб-середовищі (система веб-

сайтів університету, представництво університету у соціальних медіа, дослідження 

щодо веб-комунікацій та соціальних медіа) 

2009–2011 рр. – співробітник Служби ректора Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна. Керував розробкою, запуском та організовував супровід веб-

сайт університету, виконував функції організатора засідань ректорату.  

https://www.blogger.com/goog_2024340721
https://www.facebook.com/maksym.folomeev


Учасник робочої групи з розробки Програми розвитку Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна на 2010–2020 рр. та Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019–2025 

рр.  

Керівник проекту 3.2 «Університет відкривається світу» та заступник керівника проекту 2.1 

«Абітурієнт Каразінського» Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019–2025 рр.  

Учасник робочої групи з розробки бренд-стратегії «Каразінський університет як університет 

світового класу» (затверджено Вченою Радою університету 30 листопада 2015 року). 

Розробник Програми з популяризації університету (з 2016 року) та Програми розвитку веб-

забезпечення навчальної та наукової роботи університету (з 2016 року). 

Співорганізатор Каразінської школи лідерства (2017). 

Керівник групи зі створення сайту університету (univer.kharkiv.ua, 2010); фактично, веб-сайт став 

ключовим інформаційним майданчиком для комунікацій з різними аудиторіями та висвітлення 

діяльності університету у різних напрямках. Сайт користується популярністю та попитом: у 2019 

році сайт відвідало 344 тис. користувачів, загалом – 2,1 млн переглядів. Наразі запускається нова 

версія сайту університету (karazin.ua) 

Керівник групи із створення та запуску спеціалізованого сайту для абітурієнтів (start.karazin.ua, 2012), 

який висвітлює особливості перебігу вступної кампанії та структура університету. У 2019 р. сайт 

відвідало 85 тис. користувачів, загалом – 1 млн переглядів; 

Керівник групи зі створення веб-сайт наукової періодики (periodicals.karazin.ua, 2014), що наразі 

налічує майже 10 тис. наукових статей, 46 наукових періодичних видань університету та забезпечує 

просування цих видань до провідних наукометричних баз. 

 

Науково-педагогічна робота.  

 

з 2015 року –  доцент кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. Викладає міжфакультетский курс 

«Реклама та PR в соціальних медіа» (2017-2020 рр.), а для студентів соціологічного 

факультету – «Комунікативні технології в соціальних медіа», «Інтернет-технології в 

рекламі та зв’язках з громадськістю», «Реклама та зв'язки з громадськістю у політичній 

комунікації», «Політичні PR-технології» тощо у студентів соціологічного факультету 

(напрям підготовки «Реклама та PR», освітні програми «Соціальні комунікації, реклама та 

зв’язки з громадськістю», «Медіакомунікації та зв’язки з громадськістю»).  

 

З 2018 р. – науковий  керівник магістерської дипломної роботи студентки кафедри 

прикладної соціології та соціальних комунікацій Крижанівської В. І. (диплом з 

відзнакою). Дипломна робота на тему «Соціальні технології формування 

інформаційно-комунікативної безпеки України». Був науковим керівником під час 

написання Крижанівською В.І. трьох фахових статей – «Репрезентація теми 

інформаційної безпеки в східноукраїнських інтернет-ЗМІ», «Соціальні технології 

забезпечення інформаційно-комунікативної безпеки України», «Профілі 

функціонування демократичних цінностей в Україні та країнах Європи».  

Протягом навчання Крижанівської В. І. (магістратура, 2018 р.) був науковим 

керівником робіт на конкурсах студентських наукових робіт: 

1. 2018 – участь у ІI етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

(ІІІ місце) 

2. 2018 – участь у ХІІ Харківському регіональному конкурсі студентських наукових 

робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук – ІІІ місце. 

3. 2018 – участь у II Всеукраїнському з міжнародною участю конкурсі 

студентських робіт "Аналіз соціальних даних 2018" / "Social Data Analysis 2018" 

(SDA2018, Київ) – ІІ місце. 



З 2019 року науковий керівник аспіранткою соціологічного факультету І року 

навчання Крижанівської В. І. (тема дисертації – «Студентський абсентеїзм в 

інформаційному суспільстві»). 

 

2016 – офіційний опонент на захисті дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

політичних наук Лавриненко Ганни Андріївни (тема дисертації – «Ретрадиціоналізм 

як фактор трансформації держав в сучасних політичних процесах»; спецрада 

К64.053.09, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. 

Сковороди, захист 23 вересня 2016 року). 

 

2013–2017 рр. – викладав на факультеті міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  навчальні 

курси «Демократичне врядування та культура миру», «Політична історія світу», 

«Історія зарубіжної та української культури» тощо. 

2009 – молодший науковий співробітник Науково–дослідного інституту соціально–

гуманітарних досліджень Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна. 

2008–2009 – співробітник Науково–дослідного інституту регіональної політики 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

 

Дослідження: 

з 2020 – учасник науково-дослідної роботи «Студент у сучасному комунікативному 

просторі» (науковий керівник теми – В. Бакіров). Учасник авторського колективу 

однойменної монографії, що готується; працює над розділом «Студент у політичних 

комунікаціях у цифрову епоху». 

з 2019 – учасник проєкту «Просування демократичного голосування в Східній Україні»», 

що реалізується за фінансової підтримки Національного фонду на підтримку 

демократії (NED, США): спікер 6 тренінгів та співавтор 4 policy papers, а також 

аналітичних матеріалів, опублікованих у ЗМІ. 

Проводив тренінги на тему «Популізм як політична маніпуляція» та «Незаконні 

форми передвиборної агітації». 

Policy papers, опубліковані у ЗМІ: 

1. «Абсентеїзм як проблема: між активністю та компетентністю»  

2. «Електоральна участь: архаїчні деформації та шляхи оптимізації»  

3. «Країна мрії – між соціальним популізмом та блідими ознаками стратегії» 

4. «Вдосконалення партійного та регіонального представництва задля ефективності 

влади»  

2016 – учасник науково–дослідної роботи 2–10–15 «Проблеми впровадження технологій 

електронного навчання в українській вищій школі» (науковий керівник теми – 

В. Бакіров). За результатами НДР – 2 наукові статті, співавторство у підсумковому 

звіті та довідково-енциклопедичному видання з електронної освіти. 

2014–2016 – учасник авторських колективів енциклопедичних видань: 

1. Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І–

ІV рівня акредитації / Кол. авторів; за наук. ред. Хоми Н.М. – Львів : «Новий світ–

2000», 2014 (співавторство) 

2. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): 

Енциклопедичний словник-довідник / Кол. авторів ; І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, 

Г. В. Шипунов; за заг. ред. Н. М. Хоми — Львів: «Новий світ — 2000», 2015 

(співавторство). 

3. Електронна освіта : термінологічний словник / Кол. авторів ; за ред. В. С. Бакірова. 

– Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 164 c. (співавторство). 



Автор 22 наукових публікацій, зокрема:  

1. Фоломєєв М. А. Оцінка рівня впровадження електронного навчання в українських 

ВНЗ шляхом аналізу їх веб-ресурсів: теоретичні аспекти соціологічного аналізу / М. 

А. Фоломєєв, К. Г. Яцура, В. І. Крижанівська, А. О. Жовнір, Д. М. Тремполець // 

Український соціум. – 2017. – Вип. 2 (61) – С. 45–59.  

2. Фоломєєв М. А. Особливості включеності вищої школи України до системи 

електронного навчання / М. А. Фоломєєв, К. Г. Яцура, В. І. Крижанівська, А. О. 

Жовнір, Д. М. Тремполець // Грані. – 2017. – Том 20. – № 7. –  С. 80–88. 

3. Фоломєєв М.А. Перспективи медіа(демо)кратії в українському контексті // Розвиток 

політичної науки: європейські практики та національні перспективи: Матеріали VІ 

Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів, Чернівці, 7-8 

квітня 2016 р. – Чернівці : Букрек, 2016. – С. 86-88. 

4. Фоломєєв М. А. Політичні актори як дійові сили політичного процесу: проблема 

концептуалізації / М. А. Фоломєєв // Вісник Дніпропетровського університету. 

Серія: Філософія. Соціологія. Політологія. – 2012. – № 9(2). – Вип. 22 (3). – С. 207–

211. 

5. Фоломєєв М. А. Бюрократи, підприємці та інтелектуали як базові політичні актори 

в контексті класичної європейської політологічної традиції / М. А. Фоломєєв // 

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : 

«Питання політології». — 2012. — № 1031. — Вип. 22. — С. 82—87. 

6. Фоломєєв М. А. Концептуалізація політичних інновацій у сучасному українському 

політичному процесі / М. А. Фоломєєв // Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Питання політології». — 2010. — № 885. 

— Вип. 16. — С. 201—207. 

7. Фоломєєв М. А. Політологічний вимір інноваційних стратегій в Україні / М. А. 

Фоломеев // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна / 

Харкiвський нацiональний унiверситет iмені В. Н. Каразiна. – 2010. – № 912. – Вип. 

№ 17. – С.123–128.  

8. Фоломєєв М. А. Патерналістські політичні традиції в системі відносин української 

держави та суспільства / М. А. Фоломєєв // Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Питання політології». – 2009. – 15(861). – 

С. 148–155. 

9. Фоломеев М. А. Политическая традиция в контексте трансформационного 

политического процесса / М. А. Фоломеев // Вісник ОНУ. Серія «Соціологія і 

політичні науки». – 2008. –  Т. 13, випуск 5. – С.722–729.  

 

Професійна діяльність на громадських засадах.  

 

2009–2010, 2015 рр. – довготривалий спостерігач та регіональний прес-секретар у виборчих 

програмах Громадянської мережі ОПОРА на виборах Президента України–2010 та 

місцевих виборах (2009–2010, 2015 рр.). Автор аналітичних звітів щодо 

електоральних процесів у Харківській області та аналітичних матеріалів для ЗМІ.  

2019 р. – спікер Міжнародної літньої школи «Масові переміщення: фокус на внутрішньо 

переміщених осіб у пострадянських країнах» на базі Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна, учасниками якої стали стипендіати грантової 

програми «DAAD», студенти німецьких закладів вищої освіти.  

2017 р. – співорганізатор та викладач Літньої школи для іноземних студентів «Сталий 

розвиток: конфлікти та їх вирішення на пострадянському просторі» (учасники – 

студенти з Індії). Організовано у партнерстві з ДП «Український центр міжнародної 

освіти». 

з 2016 року – менеджер студентського інтернет–радіопроекту «ЗІР» у Харківському 



національному університеті імені В. Н. Каразіна (за підтримки посольства США). 

серпень 2016 р. – співорганізатор та викладач ІІ Міжнародної літньої школи «Сталий 

розвиток: конфлікти та їх вирішення на пострадянському просторі» (учасники з 

Німеччини). Профінансовано DAAD. 

серпень 2015 р. – співорганізатор та викладач I Міжнародної літньої школи «Сталий 

розвиток: конфлікти та їх вирішення на пострадянському просторі» (учасники з 

Німеччини, Чехії, Словаччини та Канади). Профінансовано DAAD. 

з 2015 року – учасник студентського волонтерського проекту «Харківські громадяни на 

фронті». 

 Як волонтер отримав почесну грамоту від голови Харківської обласної державної 

адміністрації. 

 

Членство у професійних організаціях. 

 Експерт ГО «Українська експертна ліга», АЦ «Обсерваторія демократії». 

 Член ГО «Інноваційний університет». 

 Член Соціологічної Асоціації України. 

 Член Асоціації політологів Слобожанщини. 

 

Завершені міжнародні програми та міжнародні стажування. 

з листопад 2018 – викладач та співорганізатор проекту "Making Good" програми "Creative 

Spark: Higher Education Enterprise Programme" (за підтримки Британської Ради у 

партнерстві з Каразінським університетом): розроблено два навчальних модулі і 

проведено короткий курс навчання в Каразінському університеті навесні 2019 року, 

пов’язаних із соціальним підприємництвом і креативними індустріями. 

жовтень 2018 – травень 2019 р. – учасник проекту  «Інноваційний університет і лідерство. 

Фаза IV: комунікаційні стратегії та відносини університет-школа» (за підтримки 

Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща, Міністерства освіти і науки 

України, Міжнародного благодійного Фонду «Міжнародний фонд досліджень 

освітньої політики та під почесним патронатом Фундації польських ректорів – 

Інституту суспільства знань). Протягом жовтня-листопада 2018 р. пройдено 4-

тижневий тренінг на базі Варшавського та Ягелонського університетів (Польща). 

Тема мікро-проекту: «Комунікативні технології залучення школярів до фізико-

математичних та природничих спеціальностей в університетах». 

2017 – 2018 рр. – учасник «Програми розвитку лідерського потенціалу університетів 

України» (Британська Рада у партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН України 

та Фундацією лідерства для вищої освіти (Велика Британія); лютий 2017 р. – лютий 

2018 р.; відвідав Університет Англія Раскін).  

листопад 2013 р. – учасник програми «Open World» (відділ наукових досліджень та 

інновацій) уряду США (фінансується Центром лідерів бібліотеки Конгресу США та 

керується американськими радами). Відвідав декілька університетів США, зокрема, 

Університет штату Мічіган. 

 

Професійний досвід та сфера наукових інтересів. 

Активне громадянство; електоральні процеси та поведінка; громадянські компетентності; 

належне врядування; аналіз державної політики; дослідження розвитку суспільства та 

політичних інститутів; зв'язки з громадськістю, брендинг; розвиток медіа, зокрема, 

соціальні медіа; розвиток освіти; проблеми впровадження електронної освіти.  

Практичний досвід організації та проведення емпіричних досліджень соціально–

політичного розвитку сучасного суспільства. Соціальна та політична аналітика. 

 


