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Трудова діяльність: 

Старший викладач кафедри теорії і методики  фізичного виховання Кременчуцького 

педагогічного училища імені А.С. Макаренка (1985-2020). 

Нагороди та грамоти: нагороджений грамотами училища (1901,2010,2011), 

Міністерства освіти і науки України (1994,2006) значком «Відмінник освіти України» (2004), 

почесною грамотою обласної профспілкової організації з нагоди 70-річчя Кременчуцького 

педагогічного училища, грамотою обласної ради з нагоди 10-річчя відділення фізичного 

виховання (2008) та грамотою за результатами атестації (2019), занесений до «Книги 

пошани» Кременчуцького педагогічного коледжу (2019). 

Навчальна робота: теорія і методика викладання спортивної боротьби та силових 

видів спорту, теорія і методика викладання тенісу і бадмінтону, теорія і методика навчання 

туризму та організації краєзнавчо-туристичної діяльності, лижний спорт з методикою 

викладання, теорія і методика навчання рухливим іграм, гімнастика з методикою навчання, 

фізичне виховання.  

Коло наукових інтересів: вивчення змін та інновацій з метою впровадження у 

навчальний процес при підготовці майбутніх фахівців фізичної культури 
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