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Освіта та наукові здобутки 

Науковий ступінь:  

Доктор педагогічних наук, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика 

навчання (технічні дисципліни). Дисертаційне дослідження на тему 

«Методична система художньо-технічного проектування у фаховій підготовці 

майбутніх кваліфікованих робітників».  

Кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.04 – теорія та методика 

професійної освіти. Дисертаційне дослідження на тему «Інтегративний підхід 

до вивчення матеріалознавства та гуманітарних дисциплін у вищих 

професійних училищах машинобудівного профілю». 

Вчене звання: старший науковий співробітник зі спеціальності 13.00.04 – 

теорія та методика професійної освіти. 

Навчання: 

Львівський політехнічний інститут, спеціальність «Фізика металів», 

кваліфікація – інженер-металург.  

Львівський сільськогосподарський інститут, спеціальність «Організатор-

економіст сільськогосподарських підприємств». 

Членство: Член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з 

креативної педагогіки «Полісся». 

 

Професійна діяльність 

Львівський навчально-науковий центр професійної освіти Національного 

педагогічного університету імені М.П.Драгоманова – доцент кафедри теорії і 

методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки 

інженерно-педагогічного факультету. 

Львівський навчально-науковий центр професійної освіти Національного 

педагогічного університету імені М.П.Драгоманова – доцент кафедри загально 

технічних дисциплін та охорони праці інженерно-педагогічного факультету. 

Львівський навчально-науковий центр професійної освіти Національного 

педагогічного університету імені М.П.Драгоманова – доцент кафедри освіти 

дорослих факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації. 



Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України, старший науковий співробітник. 

Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти, старший 

науковий співробітник, вчений секретар. 

Вище професійне училище №63 м.Львова, викладач-методист, викладач 

загально технічних дисциплін. 

Фізико механічний інститут АН УРСР, м.Львів, інженер, молодший науковий 

співробітник. 

 

Професійний досвід 

Наукові дослідження в галузі металознавства. 

Наукові дослідження в галузі педагогіки. 

Викладач загальнотехнічних і соціально-економічних дисциплін у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

Викладач професійно-теоретичних дисциплін у закладах вищої освіти. 

Викладач педагогічних дисциплін на курсах підвищення кваліфікації для 

працівників професійної освіти. 

 

Наукова робота 

Участь у виконанні фундаментальних науково-дослідних робіт із проблем 

металознавства та професійної педагогіки.  

Автор індивідуального наукового проекту «Яворівська художня школа: 

освітньо-мистецький аспект». 

Наукове керівництво аспірантами, керівництво дипломними роботами 

студентів.  

Підготовка наукової та навчально-методичної продукції: монографії, 

посібники, навчальні програми, методичні рекомендації. 

Участь у написанні проектів. 

Участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових і науково-

методичних заходах. 

Автор понад 200 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 10 

одноосібних і колективних монографій, 8 посібників, концепція, програми, 

статті. 

 

Адміністративний досвід: вчений секретар наукової установи. 

 

Організаційна робота 

Робота з документами (підготовка нарад, вчених рад, планів, звітів). 

Організація і проведення масових наукових заходів. 

Співорганізатор педагогічних читань, присвячених В.П.Жуку (2010-2013 рр.).  

Співорганізатор обласного конкурсу в системі ПТО Львівщини «Кращий 

класний керівник» (2011, 2013 рр.) 

Співорганізатор конференцій: «Вікова спадщина традиційних художніх 

ремесел Яворівщини» (2016 р.); «Вікова спадщина українського народу: 

регіональний аспект» (2017-2019 рр.). 



Співорганізатор конференцій з Львівським державним Палацом естетичного 

виховання учнівської молоді (2017-2021рр.). 

 

Громадська робота 

Член журі виховних заходів, член атестаційної комісії, участь у нарадах і 

заходах науково-методичного характеру, організованих Навчально-методичним 

центром П(ПТ)О у Львівській області, Львівським державним Будинком 

техніки, Львівським державним Палацом естетичного виховання учнівської 

молоді. 

Надання науково-методичної допомоги інженерно-педагогічним працівникам 

системи П(ПТ)О різних областей. 

 

Інструментальні вміння і навички 

Володіння комп’ютером; робота з основними програмними засобами, а також 

засобами візуалізації; знання мов (польська, російська, англійська). 

 

Особисті якості: відповідальність, самостійність, цілеспрямованість, 

організованість, комунікабельність, творчий підхід до вирішення проблем. 

 


