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Васильович,

доктор

географічних наук, доцент.
Народився 11. 01. 1969 р. в с.м.т. Лєльчици
(Гомельська обл.) на білоруському Поліссі. У 1993 р. з
відзнакою закінчив Харківський державний університет і
отримав вищу освіту за спеціальністю «Географія»,
спеціалізація «Економічна та соціальна географія».
У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію на тему
«Етногеографічні

чинники

територіально-політичних

сучасних

процесів»

на

глобальних
здобуття

та

регіональних

наукового

ступеня

кандидата географічних наук у спеціалізованій вченій раді Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (науковий керівник – д. е.
н., проф. М. О. Джаман). Після навчання у докторантурі при кафедрі
соціально-економічної

географії

і

регіонознавства

Харківського

національного університету імені В. Н. Каразіна, у 2014 р. захистив
докторську

дисертацію

на

тему

«Суспільно-географічні

особливості

формування глобального цивілізаційного простору» (науковий консультант –
д. геогр. н., проф. К. А. Нємець) зі спеціальності 11.00.02 – економічна та
соціальна географія. У 2011 р. закінчив факультет перепідготовки кадрів за
спеціальністю «Міжнародна економіка», здобув кваліфікацію спеціаліста з
міжнародної економіки.
Основні напрями наукової та педагогічної діяльності: геополітика і
геоекономіка, політична географія, глобалістика, сакральна географія,
актуальні питання стратегії сталого розвитку та загальнопланетарного
управління в контексті вивчення особливостей трансформації суспільногеографічних систем і формування глобального цивілізаційного простору.
Автор і викладач оригінальних навчальних дисциплін «Геоглобалістика»,
«Основи сталого розвитку», «Взаємодія природи і суспільства», «Основи
геоекономіки та проблеми глобалізації», «Геоекономіка туризму», та ін.
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Українського географічного товариства серед вчителів, учнівської та
студентської молоді міста Полтави та області. У співпраці із Полтавським
обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти ім. М. В.
Остроградського регулярно здійснює роботу із обдарованими учнями
Полтавщини.
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