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І. НАУКОВІ СТУПЕНІ 

Кандидат технічних 
наук, 1975 р. 

Уральський політехнічний інститут, 
Металознавство і термічна обробка металів 

ІІ. ОСВІТА  

  

Студент 
1962-1967р. 

Львівський політехнічний інститут, 
Механіко-технологічний факультет 

ІІІ. ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА 

2004р. - 
теперішній час 

Доцент кафедри прикладної механіки, Національний 
лісотехнічний університет України, Львів 

1999-2004р. 
Старший викладач кафедри прикладної механіки, Український 
державний лісотехнічний університет, Львів 

1998-1999р. Заступник голови правління ВАТ «Львівресурси» 

1997-1998р. 
Начальник технічного відділу науково-виробничого 
підприємства “Інтегратор” 
 

1992-1997р. Заступник голови Львівської обласної державної адміністрації 

1968-1992р. 
Молодший, старший науковий співробітник Фізико-механічного 
інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України 

1962-1967р. Студент Львівського політехнічного інституту 

1960-1962р. Механізатор радгоспу «Ровенський» Рівненської області 

 

IV. НАУКОВІ СТАЖУВАННЯ 

2004-2005р. Національний університет «Львівська політехніка»  



V. НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ 

Матеріалознавчі та екологічні аспекти надійності технічних і соціальних систем. 

VІ. НАВЧАЛЬНІ КУРСИ  

1. Теорія технічних систем і основи надійності машин 
2. Деталі машин 
3. Прикладна механіка 
4. Підіймально-транспортні машини та пневмотранспорт підприємств 

VІІ. ГРОМАДСЬКА РОБОТА 

Депутат  
1990-1994р. 
 

Львівської обласної ради І –го демократичного скликання, 
 

Один із засновників Товариства «Просвіта», Народного руху України 

 
Співпрацює з органами місцевого самоврядування в якості тренера і консультанта з 

питань стратегічного планування розвитку самоврядних громад, управління 
муніципальними відходами (з останньої тематики опублікував 7 науково-просвітницьких 
праць, брав участь у розробці стратегій розвитку 4 українських міст, був розробником 
тематики і тренером 11-ти навчальних семінарів з питань пошуку шляхів розв’язання 
проблем знешкодження комунальних відходів). 

Навчався, розширював свій світогляд та отримав сертифікати про успішне 
засвоєння матеріалу тренінгів з методик навчання дорослих та методології 
стратегічного управління: 

1. Сертифікат навчального курсу по проекту DFID “Економічний і соціальний 
розвиток Львівщини” 5-11.08.2004р.;  

2. Сертифікат консультанта стратегічного управління в рамках проекту TOP 
“Тристороннє партнерство” TACIS IBPP, грудень 2003р. – жовтень 2005р.;  

3. Сертифікат навчального курсу “Європейський Союз та Європейський економічний 
простір” за програмою Інституту демократії ім. Пилипа Орлика та EUC European 
Competence Ltd,  Львів – лютий 2007р., Брюссель – березень 2007р. 

Працював консультантом з розробки стратегічних планів розвитку міст:           
Жовкви (2004-2005 рр.), Коломиї (2006 р.), Рахова (2006 р.), Долини (2007 р.). 
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