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Народився 10.02.1948 р. Закінчив із відзнакою ветеринарний факультет 

Львівського зооветеринарного інституту в 1972 році.  

У 1972–1973 роках працював на виробництві. 

З 1973 по 1978 рік – асистент кафедри фізіології сільськогосподарських 

тварин Львівського зооветеринарного інституту. 

У 1979–1988 роках – науковий співробітник Інституту фізіології і біохімії 

тварин УААН.  

У 1988–1993 роках – завідувач лабораторії нейрогуморальної регуляції 

цього ж інституту.  

В 1993 році був обраний директором Інституту фізіології і біохімії тварин 

УААН.  

В 1993–1997 роках – директор Інституту фізіології і біохімії тварин УААН. 

З 1997 по 1998 директор Інституту землеробства і біології тварин УААН.  

З червня 1998 по 10 жовтня 2017 р. ректор Львівського національного 

аграрного університету, завідувач і професор кафедри біології та екології.   
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Виконую велику громадську роботу. Він – член Комітету з Державних 

Премій України в галузі науки і техніки, редактор журналів «Агроекологія» та 

«Вісник Львівського національного аграрного університету», член редколегії 

журналу «Вісник аграрної науки», голова спеціалізованої ради із захисту 

кандидатських дисертацій К 36.814.04 за спеціальністю 03.00.16 «Екологія» та 

член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Д 04.14.01 

зі спеціальності 03.00.04 «Біохімія», голова аграрної секції Державного 

Західного наукового центру НАН України і Міністерства освіти і науки 

України, член Центральних рад Українського біохімічного і Українського 

фізіологічного товариств, заступник голови ради ректорів вищих навчальних 

закладів Львівщини. 

Наукова школа – 5 докторів та 36 кандидатів наук. Сфера наукової 

діяльності – вивчення впливу ферментів та біологічно активних речовин 

(вітамінів, мінералів, гормонів) на продуктивність сільськогосподарських 

тварин і птиці, розробка наукових підходів підвищення продуктивності тварин 

та покращення якості продукції, формування наукових засад сталого розвитку 

сільського господарства України на основі еколого-економічних принципів. 

Керую дослідженнями по темі: «Дослідити стан і динаміку природних 

компонентів агроекосистем західного регіону України та розробити заходи щодо 

оптимізації їх ефективного функціонування в умовах антропогенезу», № 

державного реєстру 0111u001253. 

Сформував широкі наукові зв’язки із більш ніж 50 закордонними 

партнерами, в тому числі – з вченими Університету м. Гент (Бельгія), 

Берлінського університету ім. Гумбольдта (Німеччина), Варшавського 

університету Наук про Життя,  Університету м. Діжон (Франція), університету 

БОКУ у Відні, Королівського Інституту Технологій у Стокгольмі (Швеція), 

Краківським Аграрним Університетом, Університетом Технологій в м. 

Хельсінкі (Фінляндія), Університетом Св. Кирила і Мефодія (Македонія), та 

багатьма іншими вищими закладами освіти. У 2016 році підписана 

міжінституційна угода в рамках програми Erasmus+ з університетами Ллейда 

(Іспанія) та Каунаським університетом (Литва), підписані угоди про співпрацю із 
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Університетом Александраса Стульгінськіса (Латвія), Університетом Економіки 

в Бидгощі (Польща) та Федерацією «Обміни Франція –Україна» і Союзом 

«LOGO» –  екологічно чисті господарства Німеччини. Продовжується робота з 

проектом Темпус «Запровадження галузевих кваліфікаційних рамок для 

спеціальності «Екологія» в українських університетах». «Qualifications Frameworks 

for Environmental Science at Ukrainian Universities – QANTUS». З ініціативи 

ректора в останні роки запроваджено міжнародний трансфер студентів, отримання 

подвійних дипломів студентами ЛНАУ. 

Університет постійно займає високі місця у рейтингах вищих навчальних 

закладів, що проводяться Міністерством освіти і науки України. За значні 

здобутки в освітній, науковій і міжнародній діяльності університет нагороджено 

Золотими медалями у номінації «Компетентнісний підхід в освітній діяльності 

вищої школи» на Двадцять дев’ятій та Тридцятій міжнародних спеціалізованих 

виставках «Освіта та кар’єра – 2016»; та присвоєно Почесне звання «Лідер вищої 

освіти України» на Двадцять дев’ятій та Тридцятій міжнародних спеціалізованих 

виставках «Освіта та кар’єра – 2016». 

За час перебування на посаді ректора Львівського національного аграрного 

університету провів велику роботу щодо збереження історичної спадщини 

університету. Проведено ювілейні святкування з нагоди 150-, 155-  та 160-річчя 

ЛНАУ та 100-річчя Академії землеробства у Дублянах. Повернув університету 

корпус Академії землеробства, збудований 1901 року, був ініціатором створення 

символів ВНЗ – герба, хоругви, гімну, створення музеїв історії університету, С. 

Бандери, Є. Храпливого, Я. Зайшлого, спорудження церкви на території 

студентського містечка та пам’ятника С. Бандері, відкриття пам’ятних 

меморіальних дошок професорам Є. Храпливому, Г. Кияку, О.Семковичу та М. 

Гончару. Було збережено пам’ятку садово-паркового мистецтва – парк 

«Дублянський», відновлено стадіон, футбольне поле якого на сьогодні є одним із 

кращих в Україні.  

За період каденції університет підготував понад 56 тисяч випускників, що 

складає понад 50% від загальної кількості підготовлених фахівців за весь 

період функціонування навчального закладу, кількість спеціальностей зросла 
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із 7 до 24. За цей час науково-педагогічними працівниками університету 

опубліковано 400 монографій, 120 підручників, 800 навчальних посібників і 

довідників, захищено 23 докторські і понад 300 кандидатських дисертацій, 

опубліковано 18 тисяч наукових статей, одержано майже 300 патентів на 

винаходи, ліцензовано підготовку докторів філософії за 8 спеціальностями. 

Українська держава, Міністерство освіти і науки України високо оцінили 

мій рівень керівництва Львівським державним аграрним університетом, в тому 

числі навчально-методичною, науковою, виховною, фінансово-господарською, 

спортивно-масовою роботою.  

Заслужений діяч науки і техніки України (1997),  Орден «За заслуги» ІІІ 

(2001) та ІІ (2006) ступенів, Почесна грамота Верховної Ради України (2007), 

Трудові відзнаки Міністерства аграрної політики України «Відмінник аграрної 

освіти та науки» (2005), «Знак пошани»(2006), Почесні грамоти Львівської, 

Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської, Закарпатської обласних 

державних адміністрацій. 

Нагороджений Орденом Св.Архістратига Михаїла, Орденом Св. Андрія 

Первозваного, Орденом Св. Володимира Великого, Орденом Св. Юрія 

Переможця, Орденом Свв. Кирила і Мефодія, Високою відзнакою Папи 

Римського Бенедикта ХХVI. 

Почесний професор Варшавського університету наук про життя (2008), він 

є автором понад 700 друкованих праць, в тому числі 10 наукових монографій, 5 

підручників та 7 навчальних посібників, 75 практичних і методичних 

рекомендацій. 

 

 

 

 
 


