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Трудова і професійна діяльність 

 У 2005 р. закінчив Полтавський державний педагогічний університет імені 

В.Г. Короленка за спеціальністю «Географія та історія». Упродовж 2005 – 

2007 років працював учителем географії та основ економіки Полтавської 

гімназії № 28, а також навчався у заочній аспірантурі кафедри економічної та 

соціальної географії Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка 

У 2008 р. захистив дисертацію на тему: «Розвиток методологічних основ 

суспільної географії в Україні у ХХ столітті» за спеціальністю 11.00.13 – 

історія географії. Науковий керівник : академік НАПН, д.е.н., професор, 

декан географічного факультету, президент Українського географічного 

товариства Олійник Ярослав Богданович. 

У 2007 – 2014 рр. – асистент, старший викладач, доцент кафедри географії та 

краєзнавства Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка 

У 2014 – 2015 рр. – директор Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації. 

У 2015 р. обраний на посаду завідувача кафедри географії та краєзнавства 

У 2016 р. призначений проректором з наукової роботи 

3 жовтня 2017 року захист дисертації на здобуття ступеня доктора 

географічних наук за спеціальністю 11.00.02. – Економічна та соціальна 

географія, у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.07 Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Тема дисертації: 

«Суспільна географія в Україні (теорія та практика досліджень наукових 

шкіл)». 

Місце роботи – Полтавський національний педагогічний університет імені 

В. Г. Короленка, проректор з наукової роботи, доцент кафедри географії та 

краєзнавства. 

Навчальна і методична робота 
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Викладає: «Основи теорії суспільної географії»; «Економічна та соціальна 

географія України»; «Історія географії в Україні»; «Конструктивна 

географія»; «Методологія економічної та соціальної географії»; 

Наукова робота 

Сфера наукових інтересів пов’язана з проблемами історії української 

суспільної географії, становлення наукових географічних шкіл, 

дослідженням наукового потенціалу вітчизняної географічної науки та 

теоретико-методологічними засадами української суспільної географії. 

Автор понад 100 наукових публікацій, у тому числі монографій та 

навчальних посібників для ВНЗ. 

Громадська робота 

Дійсний член Українського географічного товариства. Депутат Полтавської 

обласної ради. Голова постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки 

та культури. 

 


