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 ТРУДОВА І ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

1962 року закінчив Горьківський політехнічний інститут за спеціальністю 

конструювання і технологія виробництва радіоапаратури . 
 

1969 року закінчив Горьківський державний педагогічний інститут за 

спеціальністю математика.   
 

1962 – 1970 рр. – інженер, старший інженер-конструктор на промислових 

підприємствах м. Балахни Горьківської області (РФСР). 
 

1970 – 1971 рр. – асистент кафедри вищої математики Горьківського 

політехнічного інституту. 
 

1972 – 1986 рр. – викладач Кременчуцького педагогічного училища 

імені А. С. Макаренка. 
 

1981 – 1982 рр. – аспірант Ростовського-на-Дону педагогічного інституту. 
  

У 1985 р. в спеціалізованій ученій раді  Київського державного університету 

ім. Т. Г. Шевченка захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 

13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» на тему «Система занять предметного 

гуртка як засіб піднесення ефективності навчання слабковстигаючих 

школярів». Науковий керівник  –  д. педаг. н., проф. Алферов О. Д. 
 

1986 – 1988 рр. – старший викладач кафедри педагогіки Полтавського 

державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 
 

1986 – 1988 рр. – доцент кафедри педагогіки / загальної педагогіки та 

андрагогіки Полтавського державного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка. 
 

Від жовтня 2020 р. – доцент кафедри загального і слов’янського 

мовознавства та іноземних мов Полтавського державного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка. 
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 НАГОРОДИ 
 

Нагороджений грамотами та подяками Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 
 

 

 НАВЧАЛЬНА І МЕТОДИЧНА РОБОТА 
 

Викладає дисципліни: 

  «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (польська мова); 

Укладач робочої навчальної програми дисципліни, силабусу, навчально-

методичного комплексу. 

 НАУКОВА РОБОТА 
 

Cфера основних наукових інтересів: актуальні проблеми дидактики 

загальноосвітньої та вищої школи, історія педагогіки, кризові явища в сучасній 

освіті та шляхи їх подолання, методики викладання польської мови. 
 

Автор та співавтор понад 110 наукових і науково-методичних праць, 

опублікованих у вітчизняних та закордонних виданнях. 
 

Узяв участь у 26 наукових і науково-методичних конференціях. 

 КЕРІВНИЦТВО НАУКОВОЮ РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ 
 

Науковий керівник статей  та  доповідей  студентів. 
 

Науковий керівник гуртка «Сторінки історії польської літератури». 

 ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 
 

Ініціатор установлення науково-педагогічних зв’язків ПНПУ імені В. Г. Ко-

роленка з Академією Поморською, м. Слупськ (Польща); виконавець 

підготовчої роботи до складання та підписання Угоди про наукове та 

навчально-методичне співробітництво між ПНПУ імені В. Г. Короленка й 

Академією Поморською. 
 


