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Дисципліни, що викладає:  
«Методика навчання географії», «Методика викладання у закладах вищої 

освіти», «Науковий семінар», «Педагогіка» 

Біографічні дані: 

 З 1972 по 1982 рр. навчався у середній школі № 216 м. Києва, закінчив 

школу з золотою медаллю. 

 З 1982 по 1999 рр. навчався у Київському державному педагогічному 

інституті імені О.М. Горького (зараз НПУ імені М.П. Драгоманова), 

закінчив інститут з відзнакою. 

 У 1984-1986 рр. проходив строкову військову службу. 

 З 1987 року працював учителем географії та природознавства у 

спеціалізований школі № 239 м. Києва.  

 У 1991-1994 рр. навчався в аспірантурі при відділі історії та географії 

Науково-дослідного інституту педагогіки України. 

 З 1992 року працював на посаді старшого викладача кафедри методики 

викладання предметів природничо-географічного циклу та охорони 

природи на природничо-географічному факультеті НПУ імені М.П. 

Драгоманова.  

 12 травня 1995 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Опорні 

схеми як засіб систематизації знань школярів (на прикладі вивчення 

предметів природничого циклу)» за спеціальністю 13.00.01 – історія та 

теорія педагогіки. 

 З 1995 року – доцент кафедри методики викладання предметів 

природничо-географічного циклу та охорони природи на природничо-

географічному факультеті НПУ імені М.П. Драгоманова.  

 У 1999-2002 роках навчався в докторантурі при кафедрі теорії та історії 

педагогіки  НПУ імені М.П. Драгоманова.  

 З 2004-2009 рр. – працював на посаді заступника директора з наукової 

роботи та міжнародного співробітництва Інституту природничо-

географічної освіти та екології НПУ імені М.П. Драгоманова.  



 16 жовтня 2013 року захистив докторську дисертацію на тему 

«Дидактична система навчання географії в основній школі» за 

спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (географія). 

 З 2009-2016 рр. – працював на посаді завідувача кафедри теорії та 

методики навчання природничо-географічних дисциплін НПУ імені 

М.П. Драгоманова.   

 З вересня 2016 року працює на посаді професора кафедри психолого-

педагогічних дисциплін НПУ імені М.П. Драгоманова. 

Професійний і науковий інтерес 

 Проблеми розвитку шкільної географічної освіти в Україні. 

 Теорія та методика навчання географії та природознавства. 

 Підготовка учителів географії до професійної діяльності. 

 Автор понад 355 друкованих праць, серед яких: монографії, підручники 

з географії для 6-11 класів, навчальні та методичні посібники для учнів, 

студентів, учителів, навчальні програми з географії,  довідники з 

географії, статті у фахових виданнях. 

 


