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Автор 150 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:, 6 навчальних  посібників, 
17 авторських свідоцтв та 10 патентів, більше 80 наукових статей, депонована науково-
дослідна робота, 3 лабораторні практикуми, 16 методичних вказівок.  
 

І. НАУКОВІ СТУПЕНІ ТА ВЧЕНІ ЗВАННЯ 
 

Кандидат 
технічних 

наук 
 

Навчальний заклад: Львівський лісотехнічний інститут імені академіка 
П.С. Погребняка 
 Спеціальність: 05.21.05 – технологія і устаткування деревообробних 
підприємств, деревознавство. 
Назва дисертації: “Сушка измельченной древесины в вертикально-
противоточных сушилках ”. 
Дата захисту: 18 лютого 1993 р.  

Доцент Навчальний заклад: Український державний лісотехнічний університет 
Кафедра: “Автоматизації виробничих процесів, електротехніки і 
теплотехніки”. 
Дата присвоєння вченого звання: 23 квітня 1998 р. Міністерство освіти 
і науки України  

 

ІІ. ОСВІТА 
 

Вища 

Навчальний заклад: Університет ім. Ів. Франка, М. Львів 
Факультет: фізичний.  
Спеціальність:  “фізика.” 
Спеціалізація: “ радіофізик ” 
Кваліфікація: радіофізик. 
Роки вступу та завершення навчання: 1963 – 1970 р.р. 

 

ІІІ. ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА 
 

З 5 січня  1972 р. по  
14 грудня 1990 р. 

Асистент кафедри енергетики, Українського державного 
лісотехнічного університету м. Львів. 

З 14 грудня 1990 р. до 
1 березня 1995 р. 

Старший викладач кафедри автоматизації виробничих процесів, 
електротехніки і теплотехніки Українського державного 
лісотехнічного університету, м. Львів. 

З 1 березня 1995 р. по 
по теперішній 

час 

Доцент кафедри автоматизації виробничих процесів, 
електротехніки і теплотехніки Національного лісотехнічного 
університету України, м. Львів 

mailto:Hnat_ya@inbox.ru


IV. НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ 
 

– моделювання й оптимізація процесу горіння відходів деревини; 
– вдосконалення конструкцій топок і систем подачі відходів деревини; 
– дослідження раціональних режимів горіння деревної маси 
– дослідження режимів газифікації деревини та її відходів; 
– дослідження впливу різних каталізаторів на процес газифікації; 
–  розробка конструкцій газогенераторних установок; 
– утилізація відходів та нетрадиційні джерела енергії. 
 

V. НАВЧАЛЬНІ КУРСИ 
 

1. Термодинаміка і теплотехніка. 
2. Основи теплотехніки. 
3. Автоматизація теплопостачання в лісопромисловому комплексі. 
4. Теоретичні основи теплотехніки та теплових двигунів. 
5. Нетрадиційні джерела енергії. 
 
 


