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історичних наук (2012 р.). 

У 1998 р. закінчив Нижньосірогозьку середню школу. 1999-2000 рр. – служба у Збройних силах України. У 

2001-2007 рр. навчався на історичному факультеті (заочне відділення) Херсонського державного університету, 

отримавши диплом магістра за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Історія” та здобув 

кваліфікацію викладача історії. У 2001-2007 рр. працював вчителем історії та правознавства Жданівської ЗОШ 

(смт. Нижні Сірогози).  

У грудні 2007 – листопаді 2010 р. – аспірант кафедри українознавства Херсонського національного технічного 

університету.  

У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію “Розвиток поштового зв’язку в Таврійській і Херсонській 

губерніях наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.”. Науковий керівник – В.Д. Сусоров. 

З грудня 2010 р. – ст. викладач, з березня 2012 р. – в.о. доцента кафедри теорії держави і права, філософії 

та гуманітарних дисциплін Міжнародного університету бізнесу і права (м. Херсон).  

Сфери наукових інтересів: історія комунікацій Південної України XIX – ХХ ст., соціальна історія.  

Дослідив місце комунікаційних мереж Таврійської і Херсонської губерній наприкінці ХІХ – на початку 

ХХ ст. у комунікаційних магістралях Російської імперії. Особливу увагу приділяв екзистенціональній 

складовій в історії зв’язку. 
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