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І. НАУКОВІ СТУПЕНІ 
 

Кандидат 
технічних 

наук 

Навчальний заклад: Національний лісотехнічний університет України, 
м. Львів. 
Спеціальність: 05.23.06 – технологія деревообробки,  виготовлення 
меблів та виробів з деревини. 
Назва дисертації: “Обґрунтування технології виготовлення паливних 
гранул з відходів деревини твердих листяних порід”. 
Рік захисту: 2013 р. 

 
ІІ. ОСВІТА 
 

Вища 

Навчальний заклад: Український державний лісотехнічний 
університет, м. Львів. 
Факультет: Лісомеханічний.  
Спеціальність: Автоматизація технологічних процесів та виробництв. 
Кваліфікація: Інженер з автоматизації, диплом з відзнакою. 
Роки вступу та завершення навчання: 1991 – 1996 рр. 

 
ІІІ. ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА 
 

З 2014 р. по 
теперішній 

час 

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

2011 – 2014 рр.  
Старший викладач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 
технологій Національного лісотехнічного університету України, 
м. Львів. 

2004 – 2011 рр.  
Асистент кафедри автоматизації виробничих процесів, електротехніки і 
теплотехніки Національного лісотехнічного університету України, 
м. Львів. 

2000 – 2004 рр. 
Завідувач лабораторії "Компютерно-інтегрованих технологій" кафедри 
автоматизації виробничих процесів, електротехніки і теплотехніки. 

2000 р. 
Інженер-програміст кафедри автоматизації виробничих процесів, 
електротехніки і теплотехніки. 

1999 – 2000 рр. 
Молодший науковий співробітник НДС при кафедрі автоматизації 
виробничих процесів, електротехніки і теплотехніки Львівського 
лісотехнічного інституту, м. Львів. 

mailto:kurkaroman@i.ua


1996-1999  
Аспірант кафедри автоматизації виробничих процесів, електротехніки і 
теплотехніки Львівського лісотехнічного інституту, м. Львів. 

1996 Інженер з автоматизації ВТП "Оліко" с.м.т. Куликів.  
 
IV. НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ 
 
– автоматизація технологічних процесів лісового комплексу;  
– мікропроцесорна техніка; 
– промислова електроніка; 
– програмовані логічні контролери; 
– автоматизований електропривод; 
– програмування систем реального часу та обладнання з ЧПК; 
– модернізація систем керування деревообробного обладнання.  
 
V. НАВЧАЛЬНІ КУРСИ 
 
1. Супервізорні системи керування та збору даних. 
2. Електроприводи змінного струму. 
3. Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації.  
4. Технічні засоби автоматизації. 
5. Основи автоматики та автоматизація виробничих процесів. 
6. Програмування систем реального часу. 
7. Проектування систем автоматики. 
 
 


