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І. НАУКОВІ СТУПЕНІ ТА ВЧЕНІ ЗВАННЯ 
 

Кандидат 
технічних 

наук 
 

Навчальний заклад: Національний лісотехнічний університет України. 
Спеціальність: 05.05.04 – машини для земляних, дорожніх та 
лісотехнічних робіт. 
Назва дисертації: “Підвищення ефективності функціонування 
автоматизованих систем машин для механічного обробляння брускових 
заготівок столярних виробів”. 
Рік захисту: 2010 р.  

Доцент 

Навчальний заклад: Національний лісотехнічний університет України. 
Кафедра: “Автоматизації виробничих процесів, електротехніки і 
теплотехніки”. 
Рік присвоєння вченого звання: 2010 р. 

 
ІІ. ОСВІТА 
 

Вища 

Навчальний заклад: Львівський лісотехнічний інститут, м. Львів. 
Факультет: Лісомеханічний.  
Спеціальність: 0519 – Машини і механізми лісової і деревообробної 
промисловості. 
Кваліфікація: Інженер-механік, диплом з відзнакою. 
Роки вступу та завершення навчання: 1983 – 1990 рр. 

 
ІІІ. ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

З 2003 р. по 
теперішній 

час 

Заступник директора Навчально-наукового інституту інженерної 
механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій 
Національного лісотехнічного університету України, м. Львів. 

З 2010 р. по 
теперішній 

час 

Доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій 
Національного лісотехнічного університету України, м. Львів. 

2000 – 2010 рр. 
Старший викладач кафедри автоматизації виробничих процесів, 
електротехніки і теплотехніки Національного лісотехнічного 
університету України, м. Львів. 

mailto:itarv@ukr.net


1995 – 2000 рр. 
Асистент кафедри автоматизації виробничих процесів, електротехніки і 
теплотехніки Українського державного лісотехнічного університету, м. 
Львів. 

1992 – 1995 рр. 
Інженер-програміст кафедри автоматизації виробничих процесів, 
електротехніки і теплотехніки Львівського лісотехнічного інституту, м. 
Львів. 

1990 – 1992 рр. 
Стажер-дослідник науково-дослідного сектору кафедри деревообробного 
обладнання та інструментів Львівського лісотехнічного інституту, м. 
Львів.  

 
ІV. НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ 
 
– моделювання та оптимізація об’єктів і систем автоматичного керування; 
– проектування та оптимізація автоматизованих ліній; 
– удосконалення технічних засобів автоматизації; 
– розроблення систем автоматичного керування технологічними процесами; 
– модернізація деревообробного обладнання та інструментів.  
 
V. ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ КУРСИ 
 
1. Елементи та системи автоматики. 
2. Основи автоматики та автоматизація виробничих процесів. 
2. Автоматизований електропривід. 
3. Автоматизація технологічних процесів і виробництв. 
 


