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У 1993 році закінчив хімічний факультет Львівського національного університету 

імені Івана Франка.  

До 1995 року працював інженером науково-дослідної частини кафедри 

неорганічної хімії.  

З грудня 1995 по грудень 1998 року навчався в очній аспірантурі даного вищого 

навчального закладу.  

У січні 1999 року захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата 

хімічних наук на тему: «Взаємодія компонентів у потрійних системах Се – {Si, Ge} – 

{C, Sn, Sb, Bi}, фазові рівноваги та кристалічна структура сполук». 

З квітня 1999 року працює в Івано-Франківському національному медичному 

університеті на кафедрі біохімії, з липня цього ж року переведений на посаду асистента 

кафедри хімії фармацевтичного факультету.  

В 2002 році отримує наукове звання доцента.  

В серпні 2011 року був призначений завідувачем кафедри хімії фармацевтичного 

факультету. 

У червні 2017 року захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора 

хімічних наук на тему: «Структурна хімія силіцидів, германідів та станідів лужних та 

рідкісноземельних металів» за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.  

У вересні 2020 року отримав вчене звання професора.  

Стецьків А.О. є автором понад 340 наукових та навчально-методичних публікацій 

(20 з них - у наукометричній базі Scopus). Його статті друкуються у провідних 

закордонних виданнях хімічного напряму, таких як Acta Crystallographica, Intermetallics, 

Solid State Sciences, Journal of Alloys and Compounds, Zeitschrift für Kristallographie-



Crystalline Materials, Journal  of Phase Equilibria and Diffusion та ін. Є членом редакційної 

колегії фахового журналу «Праці наукового товариства ім. Шевченка. Хімічні науки».  

Член Вченої ради ІФНМУ.  

Протягом 2019-2021 років був Головою екзаменаційної комісії фармацевтичного 

факультету, співавтор Положень про організацію та порядок проведення атестації 

випускників на фармацевтичному факультеті. 

З вересня 2021 року працює на посаді завідувача кафедри хімії, фармацевтичного 

аналізу та післядипломної освіти. 

Читає лекційні курси з загальної та неорганічної хімії для студентів I курсу 

фармацевтичного факультету та аналітичної хімії для студентів II курсу 

фармацевтичного факультету очної та заочної форми навчання.  Вільно володіє 

польською мовою, англійською − зі словником. Активно займається методичною 

роботою. У доробку є 5 навчально-методичних посібників, затверджених 

Міністерством освіти та науки України.  

В основі наукової діяльності лежить комплексне дослідження взаємодії лужних 

металів із силіцидами, германідами та станідами рідкісноземельних металів у потрійних 

та почетвірних системах, визначення кристалічної структури отриманих інтерметалідів, 

розробка основних положень кристалохімії інтерметалідів, які містять лужні метали, 

вивчення електрохімічних властивостей з метою створення нових перспективних 

неорганічних матеріалів. Отримані результати дослідження фізико-хімічних 

властивостей нових сполук є корисними при розробці нових гідрогенсорбційних 

матеріалів, а також високоенергоємних електродних матеріалів для металогідридних та 

літій-іонних джерел струму. 


