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Біографічні відомості та освіта 

Закінчив: Український державний педагогічний університет імені М.П.  

Драгоманова, за спеціальністю  « Географія і біологія », кваліфікація 

«Учитель географії і біології »; аспірантуру Національного педагогічного 

університету  імені М.П. Драгоманова.  

 

Досвід роботи 
Працював вчителем у загально-освітній школі № 284 міста Києва.  З  

1995 року і дотепер в Національному педагогічному університеті імені М.П.  

Драгоманова: 1995 -1996 рр.  на посаді асистента кафедри зоології;  у 2000-

2002 рр. на посаді асистента кафедри;  у 2002-2003 рр. на посаді  старшого 

викладача; з 2004 і до теперішнього часу на посаді доцента кафедри.  

 

Наукова робота 
У 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему : «Жуки-

мертвоїди (Coleoptera, Silphidae) фауни України» під керівництвом доктора 

біологічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки В.М. Бровдія 

та здобув науковий ступінь кандидата біологічних наук зі спеціальності 

03.00.09 –ентомологія. У 2005 році присвоєно  вчене звання доцента по  

кафедрі зоології. 

Автор понад 50 публікацій серед яких навчально-методичні посібники, 

програми, статті та матеріали міжнародних та всеукраїнських науково-

практичних конференцій. Регулярно бере активну участь у наукових 

конференціях, форумах, симпозіумах. Виступав офіційним опонентом на 

захисті кандидатської дисертації у складі Спеціалізованої Вченої ради  

Інституту зоологія НАН України; рецензентом авторефератів здобувачів 

наукового ступеня кандидата біологічних наук. Є членом науково-

громадської організації «Українське ентомологічне товариство». Був членом 

секції «Екологія» при МАН України. 

Сфера наукових інтересів: ентомологія, зоологія, фауністика, 

систематика, охорона та збереження біорізноманіття тварин України; 

підготовка учителів біології до професійної діяльності. 

Науково-методична робота 

Викладав навчальні дисципліни: зоологію безхребетних, екологію, 

екологію тварин, еволюційне вчення, зоогеографію.  
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Викладає навчальні дисципліни: зоологію, ентомологію, етологію, 

філогенію хордових, філогенію безхребетних.  

Є співавтором та гарантом ОПП підготовки фахівців першого рівня 

вищої освіти «Біологія та здоров’я людини, психологія»  за  спеціальністю  

014.05 «Середня освіта. Біологія та здоров’я людини» (2018; 2019 рр.). 

Співавтор ОПП підготовки фахівців першого рівня вищої освіти «Біологія та 

здоров’я людини,  хімія» за спеціальністю 014.05 «Середня освіта. Біологія   

та здоров’я людини» (2018 р.); ОПП підготовки фахівців другого рівня вищої 

освіти «Біологія та здоров’я людини, психологія» за спеціальністю 014.05 

«Середня освіта. Біологія та здоров’я людини» (2018р.). 

Є автором й укладачем багатьох навчальних програм. Опублікував у 

співавторстві 8 навчальних посібників, а також навчальні програми, 

навчально-методичні комплекси, методичні розробки та рекомендації. В тому 

числі: «Проблеми еволюції організмів: Навчальний посібник», «Навчальний 

посібник. Зоологія (словник-довідник)», «Загально-екологічна практика. 

Практикум», «Робочий щоденник польової практики з курсу «Біогеографія 

(Методичні рекомендації)», «Зоологія. Практикум для студентів денної та 

заочної форми навчання спеціальності 014 Середня освіта «Біологія та 

здоров’я людини» факультету природничо-географічної освіти та екології».  

Автор навчально-методичного комплексу дистанційного навчання з 

дисципліни “Зоологія”. Розробив електронний  курс у системі Moodle 

“Зоологія”. Керівник  кваліфікаційними роботами студентів бакалаврату та 

магістратури; здійснює керівництво проблемною  групою.  

Член журі Всеукраїнського науково-технічного конкурсу Intel-Eкo 

Україна 2019 - національного етапу Міжнародного конкурсу Intel ISEF 2019 

(секція зоологія). 

Член оргкомітету і журі олімпіади для абітурієнтів та студентської 

наукової олімпіади.  

Останні підвищення кваліфікації: НПУ імені М.П. Драгоманова, 

лютий-березень 2016, Центр цифрових технологій навчання,  курси 

«Мультимедійні технології навчання»; НПУ імені М.П. Драгоманова, Центр 

цифрових технологій навчання, вересень-жовтень 2018 р., навчальний курс 

«Впровадження системи LMS MOODLE технологій у навчальний процес»;  з 

лютий  – квітень 2018 році Інститут зоології імені І.І.Шмальгаузена НАН 

України. 

 

Нагороди 

Нагороджений подякою ректора НПУ імені М.П. Драгоманова за 

вагомий особистий внесок у розвиток університету і досягнення високих 

показників у професійній діяльності. 

Подяка адміністрації НЕНЦ МОН України науково-педагогічним 

працівникам НПУ імені М.П. Драгоманова за участь у роботі журі 

Всеукраїнського науково-технічного конкурсу Intel-Eкo Україна 2019 - 

національного етапу Міжнародного конкурсу Intel ISEF 2019 (секція 

зоологія). 



 


