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Трудова і професійна діяльність. Після закінчення історичного 

факультету Полтавського державного педагогічного інституту імені 

В. Г. Короленка за спеціальністю «всесвітня історія та географія» та 

отримання кваліфікації спеціаліста – вчителя всесвітньої історії та 

географії (1997 р.) був прийнятий на посаду вчителя географії Кобеляцької 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату. У 2005–2008 рр.  – 

аспірант кафедри педагогічної майстерності ПДПУ імені В. Г. Короленка. 

З 2008 р. – керівник гуртків Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді.  

У 2013 р. в Уманському державному педагогічному університеті 

імені Павла Тичини захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук на тему «Виховання екологічних ціннісних 

орієнтацій підлітків у процесі вивчення загальної географії» за 

спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання (науковий керівник – 

доктор педагогічних наук, професор М. В. Гриньова).  

У 2017 р. нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти». 

Переможець Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних 

працівників закладів позашкільної освіти «Джерело творчості» у номінації 

«Керівник гуртка – 2019». 

Із 2021 р. – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Комунального закладу «Полтавський обласний центр національно-

патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради», асистент кафедри географії, методики її 

навчання та туризму ПНПУ імені В. Г. Короленка за сумісництвом. 

Інструктор дитячо-юнацького туризму, спортивний суддя зі 

спортивного туризму. 

Навчальна і методична робота: викладає дисципліни «Шкільне 

географічне краєзнавство і туризм», «Активний туризм», проводить 

навчальні та виробничі практики. 

Наукова робота. Є автором та співавтором понад 170 публікацій: 

монографій, методичних посібників, навчальних програм із позашкільної 

освіти, статей у вітчизняних та зарубіжних науково-методичних виданнях. 



Коло наукових інтересів: методика навчання географії, екологічне 

виховання, методика організації туристсько-краєзнавчої роботи з 

учнівською молоддю, краєзнавство Полтавщини. 

Організаційна робота. Член журі Всеукраїнського конкурсу 

майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти 

«Джерело творчості» (2013, 2021 рр.), експертної комісії Всеукраїнського 

конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних 

закладів системи освіти (2015 р.), старший суддя з географічного 

краєзнавства на VIII–ХІІІ Всеукраїнських зльотах юних туристів-

краєзнавців (2011–2021 рр.). 
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