
АВТОБІОГРАФІЯ 

 

Народився 26 січня 1973 р. в с. Репуженці 

Городенківського району Івано-Франківської області в 

сім’ї педагогів. У 1988 році закінчив Городенківську 

середню школу №1. З 1988 по 1992 рр. навчався в 

Коломийському медичному училищі, отримав диплом з 

відзнакою. 

В 1992 році вступив до Дніпропетровського 

інженерно-будівельного інституту (з 1994 року 

Придніпровська державна академія будівництва та 

архітектури). В 1997 році закінчив з відзнакою 

Придніпровську державну академію будівництва та 

архітектури за спеціальністю «Промислове та цивільне 

будівництво» та здобув кваліфікацію «інженер-

будівельник». З 1997 по 1999 рр. навчався в аспірантурі Придніпровської державної 

академії будівництва та архітектури. Після закінчення аспірантури з 1999 року 

працював асистентом, а з 2002 року і по теперішній час доцентом кафедри технології 

будівельного виробництва. В 2001 році захистив кандидатську дисертацію за фахом 

05.23.08 - «Технологія промислового та цивільного будівництва». 

В 2002 – 2003 рр. був призначений на посаду заступника декана з дистанційної 

освіти Інституту заочної і дистанційної освіти, а з 2003 по 2013 рр. - декана фінансово-

економічного факультету Інституту заочної і дистанційної освіти. З 2013 по 2016 рр. 

працював заступником директора з економічних спеціальностей Інституту заочної і 

дистанційної освіти. З 2016 року по теперішній час - директор Навчально-наукового 

центру заочної та дистанційної освіти. В 2008-2012 рр. працював заступником 

відповідального секретаря приймальної комісії. 

Нагороджений: Знаком МОН України «Відмінник освіти України» (2005 р.); 

Почесною грамотою Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ 

України (2013 р.); Почесною грамотою МОН України (2016 р.); Грамотою міського 

голови, грамотами та подяками районної, міської, обласної Ради та 

облдержадміністрації; Почесною грамотою Дніпропетровської обласної організації 

профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України 

(2016 р.); відзнаками, грамотами та подяками ДВНЗ ПДАБА. 

З 2012 року - академічний радник Міжнародної інженерної академії, а з 2016 

року – академік Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності. Наукова робота 

спрямована на реконструкцію житлових та цивільних будівель з впровадженням 

енергозберігаючих технологій. Є автором понад 160 наукових та навчально-

методичних робіт, 17 авторських свідоцтва на винаходи, 3 довідника та посібник. 

Одружений, виховую двох синів. 

 


