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Навчання: 
 1998-2003 рр. – навчався у Прикарпатському національному 

університеті імені Василя Стефаника. 

 2003-2006 рр. – аспірантура при кафедрі кафедра теорії та методики 

фізичної культури і спорту Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника. 
 

Трудова і професійна діяльність: 
 2005-2010 рр. – асистент кафедри теорії та методики фізичної 

культури і спорту Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника. 

 2010р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата біологічних наук 03.00.13 – фізіологія людини та тварин на тему 

"Функціональний стан серцево-судинної та дихальної систем у студентів різних 

груп соматичного здоров’я ". 

 2011 р. – по даний час – доцент кафедри теорії та методики фізичної 

культури і спорту. 

 2016 р. – диплом комітету з фізичного виховання та спорту МОН 

України Івано-Франківського обласного відділення «За вагомий особистий внесок 

у розвиток фізичної культури і спорту серед студентської молоді та з нагоди Дня 

фізичної культури і спорту України». 
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 2017 р. – подяка ректора ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» «За відмінну організацію процесу підготовки 

наукових робіт та виступів студентів до ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт із природничих і гуманітарних наук та ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади з галузі «Фізичне виховання і спорт»». 

 2018 р. – грамота ректора ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» «За вагомий внесок у розвиток фізичної 

культури і спорту серед студентської молоді у Прикарпатському національному 

університеті імені Василя Стефаника та з нагоди Дня фізичної культури і спорту 

України». 

 2018 р. – грамота Голови Івано-Франківської обласної Ради за 

багаторічну сумлінну працю, підготовку висококваліфікованих фахівців та наоди 

відзначення 20-ї річниці створення факультету фізичного виховання і спорту 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 

 2019 р. – почесна грамота Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації «За високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток 

освіти на Прикарпатті, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня університету». 

 2020 р. – подяка Івано-Франківської обласної державної адміністрації 

Управління спорту «За особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту на 

Прикарпатті, сумлінну працю, професіоналізм та з нагоди Дня фізичної культури і 

спорту». 
 

Діяльність: 

 Заступник декана з наукової роботи факультету фізичного виховання і 

спорту. 

 Тренер збірної команди з настільного тенісу Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника. 

 Відповідальний секретар Вісник Прикарпатського університету. Серія: 

Фізична культура. 
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