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Автор понад 250 науково – методичних праць, серед яких 6 монографій, 4 навчальних 
посібники,  10 патентів та авторських свідоцтв, статті, методичні вказівки. 

Дійсний член (Академік) Лісівничої Академії наук України, Лауреат премії ім. 
Є.О.Патона, відмінник освіти України,член наукових рад НЛТУ України та ІМАКІТ, 
нагороджений Почесною грамотою Верховної ради України. 

Член спеціальної вченої ради з захисту дисертацій за спеціальністю «Хімічний опір 
матеріалів та захист від корозії» при ФМІ НАН України та спеціалізованої вченої ради за 
спеціальністю «Машини для земельних, дорожних та лісотехнічних робіт» при НЛТУ 
України. 

Підготовив 2 докторів і 9 кандидатів наук. 
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IV. НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ 

Розробка канатних систем для лісового комплексу та підвищення надійності їх основних 
елементів, аналіз конструктивних особливостей  канатних лісотранспортних систем, 
обгрунтовання найбільш раціональних та перспективних схем установок для різних 
виробничих умов. 

V. НАВЧАЛЬНІ КУРСИ 

1.Деталі машин та ОАП. 

2. Прикладна механіка та ОАП. 

3.Деталі машин та ПТМ. 
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