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Керівник магістерськоі ̈програми кафедри фізичноі ̈терапіі ̈та ерготерапіі ̈

Освіта:

1998-2002 році закінчив з відзнакою Львівський державний інститут фізичноі ̈
культури і здобув кваліфікацію фахівця з фізичноі ̈ реабілітаціі,̈ вчителя фізичноі ̈
культури

2002 – 2003 рр. – закінчив з відзнакою магістратуру Львівського державного
інституту фізичноі ̈культури

2003 році був зарахований в число аспірантів денноі ̈ форми навчання
Львівського державного інституту фізичноі ̈культури

30 березня 2007 року захистив дисертацію, на тему: «Фізична реабілітація осіб
другого зрілого віку після мозкового ішемічного інсульту» та здобув науковий
ступінь кандидата наук з фізичного виховання і спорту, зі спеціальності фізична
реабілітація.

З жовтня 2016 року зарахований на навчання в докторантуру Львівського
державного університету фізичноі ̈ культури і працює над дослідженням на тему:
Теоретико-методичні засади фізичноі ̈ реабілітаціі ̈ людей літнього віку із
захворюваннями нервовоі ̈системи.

В квітні 2018р. пройшов стажування в Жешівському Університеті за програмою
ERASMUS+

Автор понад 45 наукових праць в галузі фізичноі ̈реабілітаціі.̈
 

Досвід роботи:

2003 р по даний час – фахівець з фізичноі ̈реабілітаціі ̈в Комунальній Міській Клінічній лікарні швидкоі ̈медичноі ̈допомоги, у відділенні
фізичноі ̈реабілітаціі.̈

З 2008р. до тепер – викладач, доцент кафедри фізичноі ̈реабілітаціі ̈Львівського Державного Університету фізичноі ̈культури

З 2008р. до цього часу є членом Львівськоі ̈обласноі ̈асоціаціі ̈фахівців фізичноі ̈терапіі ̈та Украін̈ськоі ̈асоціаціі ̈фахівців фізичноі ̈терапіі.̈

З 2013 року по даний час бере участь в міжнародному проекті між голландською організацією Soft Tulip та Львівською обласною
 асоціацією фізичноі ̈терапіі,̈ та є членом команди тренерів, які розробили та проводять тренінг «Базовий догляд людей похилого віку» для
фахівців, з метою покращення якості надання послуг з догляду та реабілітаціі ̈людей похилого віку.

В 2015 році, брав активну участь в створенні першого у Львові та Украін̈і відділення фізичноі ̈реабілітаціі ̈в Комунальній міській клінічній
лікарні швидкоі ̈медичноі ̈допомоги.

З березня 2016 року є членом міжнародного наукового комітету періодичного видання Medical Review. Przegląd Medyczny Uniwersytetu
Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie (Rzeszów, Polska).

В квітні 2016 року був одним з організаторів (та залишається надалі організатором) першоі ̈науково-практичноі ̈конференціі ̈в рамках
Львівського медичного форуму під назвою «Комплексний підхід до питань реабілітаціі»̈ яка стала щорічним заходом в м.Львові.

В серпні 2016 року був призначений на посаду головного позаштатного спеціаліста з фізичноі ̈реабілітаціі ̈при управлінні охорони здоров’я
міста Львова.

З червня 2017 року є директором Украін̈сько-польського центру фізичноі ̈реабілітаціі ̈VOTUM.

З вересня 2017 року є директором центру Медичноі ̈освіти, який займається проведенням спеціалізованих тренінгів в галузі фізичноі ̈
реабілітаціі.̈

Відзначений:

В 2016 році нагороджений грамотою НАПН Украін̈и за вагомий особистий внесок у розвиток науки та освіти, плідну науково-педагогічну
діяльність та з нагоди 70-річчя від дня заснування ЛДУФК.
Здобув сертифікати міжнародних тренінгів з фізичноі ̈терапіі:̈
Сертифікат тренінгу «Підготовка тренерів з рекреаційного спорту для інвалідів» (викладачі організаціі ̈RESPODS-DI, з Швейцаріі)̈
Сертифікат тренінгу «Тренінг реабілітаційних команд» (TEAM) inUkraine(викладачі з США)
Сертифікат тренінгу PNFbasic(викладачі з Польщі)
Сертифікат тренінгу PNFAdvance(викладачі з Німеччини)
Сертифікат тренінгу Терапія дисфагіі ̈(викладачі з Польщі)


