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Професор кафедри теорії літератури, компаративістики і
літературної творчості, доктор філологічних наук,
професор
02. 02. 1948
Вища
Філолог
«Творчість Івана Драча: рух поетики і проблематики»
(1987, спеціальність – 10.01.01); «Індивідуальний стиль:
феноменологія/типологія; динаміка/статика(на матеріалі
творчості українських поетів 60–90-х років ХХ ст.)»
(1998, спеціальності – 10.01.06; 10-01-01)
Досвід роботи.
Трудовий стаж – 46 років; науковий – 25; науковоУчасть у проектах педагогічний –23; брав участь у виконанні двох проектів
НДЧ; редактор-упорядник студентського альманаху
«Сві-й-танок» (з 2008 р. і дотепер)
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У 1999 р. відзначений Подякою Голови Київської
міської державної адміністрації «За вагомий особистий
внесок у створення духовних і матеріальних цінностей
та досягнення високої майстерності у професійній
діяльності».У 2011 р. – як голова комісії з української
літератури Науково-методичної ради МОН України
відзначений Подякою міністерства за плідну співпрацю
в проведенні Всеукраїнського конкурсу рукописів
підручників для 11 класу.
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наступників, віршознавство, художня мова та культура
мови, художня література і кіно (інтермедіальність)
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