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І. НАУКОВІ СТУПЕНІ 
 

Кандидат 
технічних наук 
- 1971 р. 

Московський лісотехнічний інститут, Москва 
("Исследование процесса штамповки-вырубки и пробивки 
древесноволокнистых плит"). 

Доктор 
технічних наук 
– 1999 р. 

Український державний лісотехнічний університет, Львів 
("Наукові основи прогнозування технічного стану та 
обґрунтування структури ремонтного циклу обладнання 
для виробництва деревостружкових плит"). 

 
ІІ. ВЧЕНІ ЗВАННЯ 
 

Професор кафедри 
деревообробного обладнання та 
інструментів – 2001р. 

Український державний лісотехнічний 
університет Міністерство освіти України 

Доцент кафедри верстатів та 
інструментів – 1974р. 

Вища атестаційна комісія при Раді 
Міністрів СРСР   

 
ІІІ. ОСВІТА  
 

Інженер-
механік – 

1964р. 

Львівський лісотехнічний інститут, закінчив  з відзнакою  
факультет механічної технології деревини за спеціальністю  
“Механічна технологія деревини”. Львів (1959-1964).   

Технік-
технолог – 

1959р. 

Дрогобицький електромеханічний технікум, закінчив з 
відзнакою відділення столярно-меблевого виробництва, 
Дрогобич (1955-1959рр.) 
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ІV. ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА 
 

2001 - теперішній 
час 

Професор, кафедра деревообробного обладнання та 
інструментів, Національний лісотехнічний 
університет України, Львів. 

1974 - 2001 
Доцент, кафедра верстатів та інструментів, 
Львівський лісотехнічний інститут, Львів. 

1972 -1974 
Старший викладач, кафедра верстатів та 
інструментів, Львівський лісотехнічний інститут, 
Львів. 

1969 -1972 
Асистент, кафедра верстатів та інструментів, 
Львівський лісотехнічний інститут, Львів. 

01.1965 – 12.1965 Рядовий. Служба в Радянській Армії 

01.1966 – 11.1966 
Старший інженер-конструктор. Львівська меблева 
фірма «Карпати», Львів 

 
VІ. НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ 
 
– дослідження проблеми експлуатаційної надійності деревообробного 
устатковання;  
– створив наукові основи прогнозування технічного стану та обґрунтування 
структури ремонтного циклу деревообробного устатковання;  
– започаткував видання українською мовою навчальної літератури з теорії та 
конструкції деревообробного устаткування, монтажу, технічної експлуатації 
та ремонту деревообробного обладнання.  
 
VІ. НАВЧАЛЬНІ КУРСИ 
 
Монтаж і технічна експлуатація машин і обладнання лісового комплексу. 
Теоретичні основи, організація і технологія ремонту машин і устатковання  
лісового комплексу.  
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