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Трудова і професійна діяльність
Закінчив Полтавський національний педагогічний університет імені
В.Г.Короленка у 2010 р, отримав кваліфікацію: практичний психолог, учитель
іноземної мови (англійської) та зарубіжної літератури; магістр практичної
психології, викладач психології.
З серпня 2009 року по вересень 2010 працював соціальним працівником
Полтавського обласного благодійного фонду «Громадське здоров'я».
З вересня 2010 року по серпень 2012 року – практичним психологом
Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2. При цьому, з жовтня
2010 року працював асистентом кафедри психології Полтавського
національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка за
сумісництвом.
З вересня 2012 року по травень 2016 року – асистент кафедри психології
психолого-педагогічного факультету ПНПУ імені В.Г. Короленка.
З жовтня 2015 року по жовтень 2018 року навчався в аспірантурі за
спеціальністю 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» на кафедрі
психології Полтавського національного педагогічного університету імені
В.ГКороленка. При цьому, у 2016-2017 навчальному році працював на посаді
практичного психолога першої категорії Полтавського національного
педагогічного університету імені В.Г. Короленка.
У 2018 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Міжособистісна
взаємодія у неформальних об'єднаннях як чинник розвитку ціннісносмислової свідомості підлітків» (спеціальність 19.00.07. – педагогічна та
вікова психологія) на засіданні спеціалізованої ученої ради К 26.133.04 у
Київському університеті імені Бориса Грінченка. Науковий керівник –
завідувач кафедри психології, доктор психологічних наук, професор Седих
Кіра Валеріївна.
З 2018 року працює на посаді старшого викладача кафедри психології
Полтавського
національного
педагогічного
університету
імені
В.Г. Короленка.
Навчальна і методична робота
Викладає дисципліни: Філософія психології (англійською мовою),
Медична психологія та психотерапія (англійською мовою), Експериментальна

психологія, Патопсихологія, Психодіагностика, Психологія сім'ї. Є
факультетським керівником з виробничої практики з вікової та педагогічної
психології для студентів 2 курсу психолого-педагогічного факультету.
Наукова робота
Коло наукових інтересів становлять проблеми становлення ціннісносмислової сфери особистості; формування ціннісно-смислової свідомості;
взаємодії підлітків у неформальних молодіжних об'єднаннях, типології
сучасних неформальних груп; специфіки міжособистісної взаємодії; чинників
розвитку особистості в підлітковому віці; закономірностей та механізмів
впливу соціальних дискурсів на становлення ціннісно-смислової сфери
особистості; специфіки адиктивної поведінки особистості; самоактуалізації
людини в сучасному суспільстві; оптимізації міжособистісної взаємодії та
виробничих відносин.
Має більше 50 наукових публікацій. Виступає науковим консультантом у
МАН м. Полтави.
Організаційна робота
Відповідальний секретар наукометричного журналу «Психологія і
особистість»; викладач Полтавського обласного центру перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій;
лектор і консультант з питань профілактики ВІЛ\СНІД та здорового способу
життя серед молоді Полтавського обласного благодійного фонду «Громадське
здоров'я».
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