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Коротка біографія. Закінчив оркестровий факультет Київської державної 

консерваторії імені П. І. Чайковського за спеціальністю «баян» (1994). 2008 у 

спеціалізованій вченій раді Харківського державного університету мистецтв 

ім. І. П. Котляревського захистив кандидатську дисертацію на тему: «Творчість 

Володимира Зубицького в контексті розвитку сучасного баянного репертуару». 

2011 присвоєно вчене звання доцента. На посадах доцента працював у 

Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра 

Довженка та Сумському державному педагогічному університеті 

імені А.С.Макаренка, в останньому очолював секцію оркестрових інструментів та 

оркестр народних інструментів. 

Наукові досягнення. Автор понад 20 одноосібних наукових  публікацій у 

фахових виданнях України, а також у закордонних наукових виданнях. У колі 

досліджень баянне мистецтво, творчість українських композиторів, проблеми 

музичного репертуару та народно-інструментальне виконавство. Член редколегії 

збірника наукових праць «Глухів музичний: земля Березовського і 

Бортнянського» (2017). Один з авторів ідеї науково-творчих проектів 

Всеукраїнської та Міжнародної науково-практичних конференцій «Глухів 

музичний: земля Березовського і Бортнянського» (2016, 2017), Першої 

Всеукраїнської науково-практичної відеоконференції «Сіверщина. Від столиці до 

столиці» (2016).  
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