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Трудова і професійна діяльність 

 

У 1980 році закінчив Харківське державне художнє училище. Здобув 

кваліфікацію – викладач креслення і малювання. 

У 1985 році закінчив Харківський художньо-промисловий інститут. Здобув 

кваліфікацію – художник-графік. 

 

З 1985 року працював на кафедрі архітектурного проектування Полтавського 

інженерно-будівельного університету імені Юрія Кондратюка на посаді 

асистента, із 1988 року старшого викладача. 

З 1994 року працював доцентом кафедри дизайну архітектурного середовища та 

образотворчого мистецтва Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка. 

З 1998 року в.о. завідувача, а з 2001 по 2014 завідувач кафедри  образотворчого 

мистецтва Полтавського національного технічного університету імені Юрія 

Кондратюка. 

 

З 2015 року працює доцентом на кафедрі образотворчого мистецтва у 

Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка. 

 

У 1997 році присвоєно вчене звання доцента. 

 

Нагороджений Знаком «Відмінник освіти України», Почесними грамотами 

Міністерства освіти України, Полтавської обласної ради та Полтавської міської 

ради. 

 

Навчальна і методична робота 

 

Викладає дисципліни: «Рисунок», «Живопис», «Основи кольорознавства», 

«Композиція станкового твору. 

 

Наукова робота 
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Коло наукових інтересів: методичні аспекти навчання рисунку та живопису у 

вищій школі. 

 

Здійснює керівництво кваліфікаційними роботами студентів. Проводить 

підготовку студентів до участі в олімпіадах та конкурсах. 

 

Творча діяльність 

 

Автор живописних, графічних творів. 

Основні твори: Сільський лікар (1985); портрет А. Катренко (1985): портрет 

художника-педагога П. П. Казакова (1987); портрет проф. Горика О. В.(2018); 

 «Азовський степ» (2008); «Полтава. Успенський собор» (2008); «Корпусний 

сад взимку» (2009); «Останній лід» (2011); Річка Обіточна.(2015), Сонце сідає 

(2015). 

 

Автор іконостасу храму Сімона Богоприїмця у с. Михайлики Шишацького 

району (2017) та іконостасу Троїцької церкви с. В. Будища Диканського району 

(2019). 

 

Учасник всеукраїнських та обласних художніх виставок.  

 

Організаційна робота 

 

Член постійно діючої міської архітектурно-художньої ради при Управлінні 

архітектури Полтавської міської ради.  

Член постійно діючої обласної комісії по збереженню пам’яток історії та 

культури при Управлінні культури Полтавської облдержадміністрації.  

Член правління Полтавської організації національної спілки художників 

України. 

Голова журі міжнародних молодіжних гончарських фестивалів в с. Опішне 

(2016-2019) 

Голова журі обласного конкурсу з образотворчого та декоративно-прикладного  

мистецтва «Світ навколо нас» (з 2015) 

Голова обласного конкурсу «Герої сьогодення очима дітей» (з 2015)  

Голова відбіркового туру Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 

«Об’єднаймося ж брати мої», присвячений Шевченківським дням (з 2013). 


