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У 2005 р. закінчив Національний лісотехнічний університет України
(спеціальність – «Автоматизоване управління технологічними процесами»,
кваліфікація – магістр з автоматизованого управління технологічними
процесами).
У 2011 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат
технічних наук. Тема дисертація: «Підвищення ресурсоощадності виробництва
пиломатеріалів тангенціального та радіального розпилювання».
Основний напрямок наукових досліджень:
• вивчення та обґрунтування ефективних способів розпилювання
лісоматеріалів;
• дослідження та розробка ресурсозберігаючих технологій використання
деревини.
Участь у конференціях і семінарах.
За останні 5 років брав участь у понад 6 міжнародних та всеукраїнських
конференціях та семінарах.
Керівництво науковою роботою студентів.
За останні 5 років під його керівництвом було успішно захищено 3
магістерські роботи.
За останні 5 років 5 студентів приймали участь у щорічних студентських
науково-технічних конференціях НЛТУ України. та опубліковано низку статтей
та тез доповідей конференцій за участі студентів.
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