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Посади та звання

• 1977-1980 рр. - докторська ступінь в галузі динаміки та контролю,       
Технологічний Університет, Лодзь (TУ Лодзь)

• 1981-1992 рр. - Доцент Інституту прикладної механіки, ТУ Лодзь

• 1991-1992 рр. - Завідувач кафедри динаміки машин і управління, 
ТУ Лодзь

• 1994-1998 рр. - Завідувач каф. контролю та біомеханіки, ТУ Лодзь

• 1998 -2013рр. - Завідувач кафедри автоматики та біомеханіки, 
ТУ Лодзь

• 2013 р.-

по тепер. час - Завідувач кафедри автоматики, біомеханіки та 
мехатроніки, ТУ Лодзь



Бібліометричні дані та наукові досягнення

• Наукові праці, які опубліковано в 
журналах з impact-factor – 419

• Роботи, що опубліковано в інших 
журналах- 118

• Монографії на англійській мові - 23

• Монографії на польській мові - 26

• Головний редактор - 3 міжнародних 
журналів

• Член редколегії 15 журналів з 
імпакт-фактором

• Керівник власної наукової школи

• Захищено 22 дисертації докторів 
філософії (PhD). 

1. Web of Science:

• Кількість публікацій: 383; 

• Кількість цитувань: 1518; 

• Середня кількість цитувань для кожної статті: 3.96; 

• індекс h: 18

2. Google Scholar

• Кількість цитувань: 6904; 

• індекс h: 36;

• i10-індекс: 162;

3. Research Gate (RG)

• Кількість публікацій: 1170;

• Кількість цитувань: 4270;

• Оцінка RG: 44,62; індекс h: 30

4. Scopus

• Кількість публікацій: 419; 

• Кількість цитат: 2353; 

• індекс h: 22



Напрямки наукової діяльності

Наукова діяльність охоплює наукові дисципліни: 

• механіка

• автоматика 

• біомедична інженерія (біомеханіка). 

Наукова діяльність, орієнтована на чотири наступні напрямки:

1. Асимптотичні методи

2. Нелінійна динаміка дискретних систем

3. Динаміка, оптимізація та управління неперервними     
системами

4. Біомеханічна техніка



Співробітництво з НТУ «ХПІ» та 
перспективи розвитку

1. Укладено договір про співробітництво з ТУ Лодзь 

(з 2011р. по теперішній час). 

В рамках договору: 

• викладачі НТУ «ХПІ» мали можливість довгострокового стажування (до 1 року)  

на кафедрі автоматизації, біомеханіки та мехатроніки (ТУ Лодзь)

• Викладачі (10 викладачів) НТУ «ХПІ» мають сумісні наукові публікації

• участь викладачів НТУ «ХПІ» в міжнародних грантах (2014-2016 рр)

• співпраця в організації міжнародних конференцій «NONLINEAR DYNAMIC»

та «Сучасні методи прикладної математики та механіки» (2004 – 2016 рр.) 



Співробітництво з НТУ «ХПІ» та 
перспективи розвитку

2. Перспективи:

• розвиток академічної мобільності студентів, аспірантів та викладачів між НТУ 

«ХПІ» та ТУ Лодзь

• створення активних міжнародних груп в рамках стратегічного партнерства

• залучення відомих фахівців до редколегій наукових видань НТУ ХПІ

• запрошення професора для читання лекцій для студентів НТУ ХПІ

• запрошення наукової школи ТУ Лодзь до публікаційної активності в НТУ ХПІ

• модернізація навчальних програм і впровадження прогресивних методів 

навчання 

• співпраця у рамках нових міжнародних проектів та грантів.


