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Доктор  технічних наук,  
професор кафедри метрології,  
стандартизації та сертифікації 
Національного університету  
«Львівська політехніка» 
 
Керівник науково-навчального центру 
Державного підприємства 
«Науково-дослідний інститут метрології 
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(ДП НДІ «Система») 
 

 

 

Сфера науково-практичних інтересів: 

 Інфрачервона термографія 

 Методи підвищення точності вимірювання температури за випроміненням 

 Методи багатосмугової термометрії за випроміненням 

 Метрологічне забезпечення термометрії за інфрачервоним випроміненням 

 Дослідження теплових режимів технологічних процесів 

 Методи контролю якості 

 Технічне регулювання: метрологія, стандартизація, оцінка відповідності, 
сертифікація, якість 

Тема докторської дисертації: Науково-технічні засади метрологічного 
забезпечення термометрії за інфрачервоним випроміненням» 

Член Академії метрології України, відповідальна за молодіжну секцію. 

Участь у розробленні нормативних документів 
Методика тепловізійних досліджень будівель та споруд 
Методика калібрування термометрів випромінення 

Організаційна діяльність: 
         Голова організаційного комітету всеукраїнських та міжнародних науково-
технічних конференцій та семінарів, зокрема: 

 Міжнародної конференції «Термографія та термометрія. 
Метрологічне забезпечення вимірювань та випробувань» (2013 р.),  

 Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених в 
галузі метрології «Technical Using of Measurement” (2015, 2016, 2017 рр.),   

 ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму підготовки 
«Метрологія, стандартизація та сертифікація» (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016 рр.).  

        Член наукового комітету Міжнародної наукової конференції «Termografia і 
Termometria w Podczerwieni” (Політехніка Лодзька , м. Лодзь, Польща). 
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Кандидат технічних наук  
 
Тема дисертації: «Нормативно-технічне 
забезпечення вимірювань розподілу 
температури теплового поля об’єктів 
промисловості та медицини» 
 

 

 
Сфера науково-практичних інтересів: 

 Метрологічне забезпечення термометрії за інфрачервоним випроміненням 

 Методи підвищення точності вимірювання температури за випроміненням 

 Методи застосування тепловізорів для контролю розподілу темепарутри 
поверхні будинків; 

 Опто-акустика та інфрачервона термографія 

 Кібер-фізичні системи 

Наявність сертифікатів та посвідчень:  

 сертифікат учасника науково-практичного семінару «Технічне регулювання в 
Україні. Реалізація Законів України «Про стандартизацію» і «Про метрологію 
та метрологічну діяльність»», м. Славське, 2 лютого 2016 р. 

 сертифікат учасника програми Erasmus+ щодо проходження стажування у 
опто-акустичні лабораторії Університету дю Мен, м. Ле Ман, Франція, у період 
з 20.08.2016 р. по 20.12.2016 р. 

Участь у розробленні стандартів: проект стандарту «Методика тепловізійних 
досліджень будівель». 

Участь у консультативних роботах: розроблення програми навчання персоналу з 
неруйнівного контролю по тепловому методу, супровід тепловізійних досліджень 
будівель. 

Досвід викладацької роботи: викладач Нововолинського навчально-наукового 
інституту економіки та менеджменту Тернопільського національного економічного 
університету. 

 


