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Трудова і професійна діяльність
Народився 14 лютого 1973 р. у м. Полтаві. Закінчив історичний факультет
Полтавського педагогічного інституту імені В.Г. Короленка (у 1995 р.) за
спеціальністю «історія та географія» та отримав кваліфікацію учителя історії
та географії.
Після закінчення інституту у 1995-1996 рр. працював асистентом на кафедрі
загальних історичних дисциплін та географії Полтавського педагогічного
інституту). З 1999 по 2011 рр. працював у Приватному вищому навчальному
закладі «Полтавський інститут економіки та менеджменту «Світоч» та за
сумісництвом у Київському славістичному університеті (2008-2010 рр.).
Обіймав посади помічника проректора з гурткової роботи (2006-2008 рр.),
в.о. заступника завідувача та завідувача кафедри суспільних наук і туризму
та соціально-гуманітарних дисциплін (2007-2011 рр.). У період 2002-2004 рр.
та 2010-2011 рр. працював за сумісництвом викладачем та старшим
викладачем на кафедрі географії та краєзнавства Полтавського державного
педагогічного університету імені В. Г. Короленка.
У період з 2007 по 2010 рр. був пошукачем на кафедрі економічної та
соціальної географії географічного факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка. У 2010 році захистив дисертацію на
здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук на тему

«Ретроспективні аспекти суспільно-географічних процесів Полтавщини» за
спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія (науковий
керівник, доктор економічних наук, професор Джаман М.О.). З 2011 р.
працює штатним викладачем на кафедрі географії та краєзнавства
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г.
Короленка на посаді доцента кафедри.
Навчальна і методична робота
Викладає: «Географічне краєзнавство»; «Туристичне краєзнавство»;
«Географічне прогнозування» «Раціональне використання природних
ресурсів України»; «Історія географічних відкриттів і досліджень»;
«Туристичні ресурси Полтавщини», «Конструктивна географія»,
«Менеджмент та маркетинг в туризмі», «Курортна справа і курортологія».
Наукова робота
Має більше 20-ти публікацій в наукових фахових виданнях, матеріалах
конференцій, монографію «Суспільно-географічні процеси на території
Полтавського історико-географічного краю у період формування
індустріального суспільства» (у співавторстві із М.О. Джаманом та В.Г.
Смирновою) (2012р.), учасник колективної монографії «Енергоефективність
та енергозбереження: економічний, техніко-технологічний та екологічний
аспекти» (2019 р.).
Приймає участь у науковій роботі кафедри географії та методики її навчання,
в роботі методичного та методологічного семінарів, керує студентськими
науковими роботами, курсовими та дипломними проектами.
Основні напрямки наукових інтересів: ретроспективна географія, зокрема
ретроспективна географія Полтавщини, суспільна географія, економічна
історія, розміщення продуктивних сил і регіоналістика.
Організаційна робота
Являється членом вченої ради факультету історії та географії, є куратором
напряму підготовки.
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