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З грудня 1971 р. – асистент кафедри марксизму-ленінізму Херсонського філіалу Одеського 

технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова, з березня 1977 р. – старший 

викладач, з вересня 1979 р. – доцент кафедри. 

У 1979 р. захистив кандидатську дисертацію: “Боротьба більшовиків Півдня України за союз 

робітничого класу і селянства напередодні і в період Першої російської революції”. Науковий керівник – 

М.О. Скрипник. 

У 1992 р. захистив докторську дисертацію “Діяльність соціал-демократичних партій серед робітників і 

селян України у міжреволюційний період (червень 1907 – лютий 1917 рр.)”. Науковий консультант – 

П.М. Шморгун. 

З вересня 1994 р. – завідувач кафедри українознавства Херсонського державного технічного 

університету. З першого березня 2011 р. – завідувач кафедри історії України і культури професійного 

спілкування Херсонського національного технічного університету.  

Впродовж 1997-2013 рр. – член редколегії наукового журналу “Вестник Херсонского национального 

технического университета”. У 1999-2009 рр. – член редколегії Херсонського наукового збірника праць 

“Південний архів”. У 2010-2011 рр – член спеціалізованої вченої ради К 38.053.02 у Чорноморському 

державному університеті ім. Петра Могили (м. Миколаїв).  

 Сфери наукових інтересів: історія Херсонського краю та Південної України.” 

Досліджує різні проблеми історії Херсонського краю від глибокої давнини до сучасності, а також 

соціально-економічні та політичні проблеми Південної України.  

Офіційний науковий керівник восьми захищених кандидатських дисертацій.  

Автор і упорядник близько 135 наукових праць (зокрема, 10 монографій, 6 археографічних видань, 7 

брошур, близько 110 наукових статей).  
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