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Завідувач кафедри образотворчого мистецтва, доцент 

Член національної спілки художників України 

Член національної спілки архітекторів України  

Заслужений художник України 

Народний художник України  

 

Контактна інформація 

 

Службова адреса: 36000, м. Полтава, вул. Остроградського, 2 

e-mail: polkafom@gmail.com 

 

Трудова  і професійна діяльність 

 

У 1972 році закінчив  Полтавський інженерно-будівельний інститут (тепер 

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»). 

Здобув кваліфікацію – архітектор.  

 

Працював у Красноярській філії Ленінградського інституту комплексного 

проектування на посаді архітектора. З 1975 року – в Управлінні головного 

архітектора м. Полтава. З 1982 по 1994 роки – у Полтавському художньо-

виробничому комбінаті Спілки художників України на посадах головного 

художника комбінату, керівника творчої групи художників-експозиціонерів. З 

1994 по 2007 – головний художник м. Полтави, заступник головного 

архітектора. З 2007 року – заступник директора з питань містобудування та 

архітектури ДП ДПІ містобудування «Міськбудпроект». 2010-2011 роки – 

виконуючий обов’язки директора. Провідний науковий співробітник ДП ДПІ 

містобудування «Міськбудпроект».  

 

З 2013 року – завідувач кафедри образотворчого мистецтва Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 

 

Лауреат Державної премії України в галузі архітектури за комплексну 

реконструкцію історичного центру міста Полтави (2000).  

Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2004). 

 

Навчальна і методична робота 

 

mailto:polkafom@gmail.com


Викладає дисципліни: «Актуальні проблеми сучасного образотворчого 

мистецтва», «Рисунок», «Технологічні основи художньої творчості».  

 

Наукова робота 

 

Наукова діяльність пов'язана із обґрунтуванням концепції та керівництвом 

реконструкцією Спасо-Преображенської церкви (Великі Сорочинці), Історико-

опорного плану м. Лубен, церкви Різдва Богородиці (Василівка), Храму 

Святого Архистратига Божого Михаїла (Петрівка).  

 

Коло наукових інтересів: дослідження актуальних мистецьких проблем та 

художніх традицій Полтави ХVІІІ-ХХ століття, наукове керівництво питаннями 

реконструкції пам’ятки національного значення Полтавського кадетського 

корпусу.  

 

Здійснює керівництво бакалаврськими та магістерськими кваліфікаційними 

роботами студентів. 

 

Творча діяльність 

 

Учасник створення експозицій: Музею театру і кіно (Київ), Музею 

О.В. Суворова (Очаків), Музею-садиби І.П. Котляревського (Полтава). 

Керівник створення музейних експозицій Державного музею-заповіднику 

М.В. Гоголя (Гоголеве), Державного музею-заповіднику «Поле Полтавської 

битви» (Полтава), музею-заповіднику А.С. Макаренка (Ковалівка), 

Краєзнавчого музею (Лубни),  експозиції виставки «Експо-93» (Штудгарт). 

Автор проекту храму, розпису та іконостасу храму «Віри, Надії, Любові та 

матері їх Софії» (Полтава), проекту інтер’єру палацу дозвілля «Листопад» 

(Полтава), проекту реконструкції центральної історичної частини міста 

Полтава. Учасник відновлення Свято-Успенського собору (Полтава), проектів 

благоустрою парків та скверів міста.  

 

Організаційна робота 

 

Член ученої ради психолого-педагогічного факультету та ученої ради 

університету ПНПУ імені В.Г. Короленка. 

 


