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Загальна інформація. 

Освіта - вища технічна. В 1993 р закінчив Івано-
Франківський інститут нафти і газу (ІФІНГ) за спеціальністю 

«Автоматика і телемеханіка» і отримав кваліфікацію «інженер-

системотехнік», працював на інженерних посадах, навчався в 

аспірантурі. В 1999 р. захистив кандидатську дисертацію 

«Методи та прилади контролю переміщень на основі 

безконтактних перетворювачів фаза-код» за спеціальністю 

05.11.13 – Прилади та методи контролю. З 2000 р. на посаді 

доцента кафедри «Комп’ютених технологій в системах 

управління та авоматики» (на даний час – кафедра Інформаційно-

телекомунікаційних технологій та систем) Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ). 

Навчальна робота. 

Дисципліни бакалаврського і магістерського рівнів 

спеціальності 151 - «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані 

технології»: 

- автоматизоване проектування систем і засобів управління; 

- імітаційне моделювання систем управління технологічними 

об`єктами; 
- технології і засоби проектування систем управління; 

- засоби комунікації систем управління; 

- організація промислових комунікацій; 

- телекомунікаційні системи передавання даних; 

- розробка людино-машинного інтерфейсу. 

Науково-технічна діяльність. 

- 2007 рік - сертифікат «ST-PRO2 SIMATIC S7. Комплексна 

автоматизація – програмування для спеціалістів» Департаменту 

«Автоматизація і приводи» ДП «Сіменс Україна»; 

- 2010 рік - стажування в Донецькому національному технічному 

університеті» на Німецькому технічному факультеті; 

- 2014-2017 р.р. - учасник міжнародного проекту «Trainings in 

Automation Technology for Ukraine» 544010-TEMPUS-1-2013-1-

DE-TEMPUS-JPHES; 

- 2016 року - учасник міжнародної освітньої програми «Освітня 

мережа Edu.NET» компанії «Phoenix Contact» (Німеччина); 

- сертифікат Викладача-Експерта ТАТУ (Тренінги по 
автоматизованим технологіям для України) м. Одеса, Україна, 

22.06.2017 р.; 

- «Асоціація Підприємств Промислової Автоматизації України»; 

- участь у розробці, впровадженні та супроводі більше 30-ти 

проектів на підприємствах нафто-газовидобувної, переробної, 

хімічної, деревообробної та комунальної галузей. 
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