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Трудова і професійна діяльність 

Після закінчення середньої школи №21 міста Полтави вступив на фізико-математичний 
факультет до Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка, який 
закінчив у 1989 р., здобувши кваліфікацію “Вчитель математики і фізики”. 

З 1989 р. по 1994 р. працював вчителем математики та інформатики  в середній школі №37 міста 
Полтави. 

З січня 1995 р. по червень 1997 р. працював асистентом кафедри математичного аналізу ПДПІ 
імені В.Г. Короленка. 

У 1997-2000 р. навчався в аспірантурі на факультеті кібернетики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 

Восени 2000 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.09 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка успішно захистив кандидатську дисертацію за темою 
“Оптимальне керування кінетичною системою Моно-Ієрусалимського”. Науковий керівник — 
доктор фізико-математичних наук, професор Ляшенко І.М. 

З вересня 2000 р. по 2004 р. працював на кафедрі математичного аналізу та 
інформатики  Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка. 

У 2004 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри математичного аналізу та інформатики. 

З вересня 2004 р. й до тепер працює у  Полтавському національному педагогічному університеті 
імені В.Г. Короленка  на посаді доцента кафедри природничих і математичних дисциплін, 
заступник декана з навчальної роботи психолого-педагогічного факультету. 

Має почесні грамоти Полтавської обласної державної адміністрації за вагомий внесок у справу 
виховання підростаючого покоління та підготовки висококваліфікованих спеціалістів (1993, 2011 
рр.), грамоти та подяки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. 
Короленка за вагомі результати у науковій діяльності, впровадження нових інформаційних 
технологій у навчальний процес. 

Навчальна і методична робота 

Проводить лекційні, практичні та лабораторні заняття з навчальних дисциплін: “Нові інформаційні 
технології і технічні засоби навчання”, “Основи інформатики з елементами програмування”, 



”Сучасні системи програмування”, “Математичні методи у психології”, “Основи інформатики та 
застосування комп'ютерів у психології”. 

Наукова робота 

Коло наукових інтересів: математичні методи еколого-економічних досліджень; використання 
комп'ютерних технологій в підготовці майбутнього педагога; математичні методи у психолого-
педагогічних дослідженнях. 

Автор понад 50 публікацій, серед яких статті в центральних фахових наукових виданнях, у тому 
числі зарубіжних (США, Грузія, 2014 р.), ряд навчальних посібників: “Нові інформаційні технології 
та технічні засоби навчання”, “Основи інформатики з елементами програмування. Турбо 
Паскаль”. “Математичні методи в психології”, “Лабораторний практикум з Delphi”. 

Організаційна робота 

З 2004 р., заступник декана з навчальної роботи психолого-педагогічного 
факультету  Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 
Приймає активну участь у розробці навчальних планів спеціальностей факультету, член вченої 
ради факультету. 

 


