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З 2004 року розпочав викладацьку діяльність у Кременецькому обласному
гуманітарно-педагогічному інституті імені Тараса Шевченка на кафедрі теорії
та методики фізичного виховання.
У 2015 році захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій
раді К 47.104.08 при Національному університеті водного господарства та
природокористування на тему: «Підготовка майбутніх учителів до розвитку
культури здоров’я учнів загальноосвітньої школи» за спеціальністю 13.00.04 –
теорія і методика професійної освіти та здобув науковий ступінь кандидата
педагогічних наук.
З 2016 року тренер-викладач з гімнастики та загальної фізичної підготовки
у Благодійному фонді «Спортивний Центр Розвитку Дитини».
На громадських засадах виконує обов’язки керівника Кременецького
регіонального відділення Олімпійської академії України в Тернопільській
області.
Здійснює викладання навчальних дисциплін: гімнастика з методикою
викладання, навчально-педагогічна практика у закладах загальної середньої
освіти.
Сфера наукових інтересів: «Професійно-прикладна фізична підготовка
студентів педагогічного профілю», «Підготовка майбутніх учителів до розвитку
культури здоров’я учнів загальноосвітніх навчальних закладів», «Інноваційні
підходи до фізичного виховання учнівської та студентської молоді».
У науковому доробку понад 60 наукових та навчально-методичних праць,
серед яких: 15 у фахових наукових виданнях, 1 публікація англійською мовою,
яка індексується у Scopus, 1 публікація, яка індексується у Web of Science, 4
навчально-методичних посібники у співавторстві: «Книжка молодого вчителя
фізичної культури» з грифом Рекомендовано Міністерством освіти і науки
України (Лист МОН України № 1/11 – 7191 від 14.05.2014), «Теоретикометодичні основи гімнастики» (2016 р.), «Методика викладання спортивнопедагогічних дисциплін у закладах вищої освіти фізичного виховання і спорту»
(2018 р.), «Засоби гімнастики (стройові та загальнорозвиваючі вправи)» (2020
р.).
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