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Олександр Валентинович Андрійчук народився в місті
Луцьк у 1984 році. Вищу освіту здобув у 2006 році, закінчив�
ши з відзнакою Луцький державний технічний університет
за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво». У
цьому ж році вступив до аспірантури та у 2011 році успішно
захистив дисертаційну роботу за спеціальністю «Будівельні
конструкції та споруди» у Національному університеті
«Львівська політехніка». З 2005 року по 2011 рік працював 
на будівельному виробництві в різних будівельних органі�
заціях міста Луцьк.

На викладацькій роботі в Луцькому національному техніч�
ному університеті працює з 2010 року на посаді асистента, із
2011 року – старшого викладача, із 2015 року – доцента, а із
2019 року – професора.

У травні 2018 року Олександру Валентиновичу Андрій�
чуку присвоєно вчене звання доцента кафедри будівництва
та цивільної інженерії.

Значну увагу Андрійчук О.В. надає навчальній роботі –
викладає дисципліни: «Технологія будівельного виробництва» 
і «Дорожньо�транспортні споруди».

Науковими інтересами Олександра Андрійчука є теоре�
тичні та експериментальні дослідження залізобетонних
конструкцій із дисперсним армуванням, визначення їх
дійсного напружено�деформованого стану, удосконалення
методики їх розрахунку. Науковим керівником та консуль�
тантом є Бабич Є.М. – відомий український учений у галузі
будівельних конструкцій, будівель та споруд.

Протягом 2015–2020 років здійснено (продовжуються)
наукові дослідження в напрямі п'яти держбюджетних
науково�дослідних проєктів Луцького національного техніч�
ного університету, в чотирьох із яких Андрійчук О.В. був
відповідальним виконавцем.

Олександр Андрійчук здійснив очне наукове стажування 
у Люблінській політехніці (Lublin University of Technology) на
тему Nowoczesne materialy budowlane i konstrukcje z nich /
Modern building material sand constructions (05.06.17 року –
05.09.17 року) та підтвердив знання польської мови на рівні
В2 у мовному центрі «Полонікум» (Polonikum) при Варшавсь�
кому університеті (University of Warsaw) у 2018 році.

Є членом редакційних колегій трьох збірників наукових
статей і є автором та співавтором понад 90 наукових праць:
монографій; статей у фахових виданнях; статей у журналах,
що індексуються наукометричними базами Scopus та Web of
Science; тез доповідей; патентів; авторських свідоцтв.

Андрійчук О.В. здійснює керівництво науковою роботою
аспірантів та опонування під час захисту дисертацій за спе�
ціальністю «Будівельні конструкції, будівлі та споруди».

Андрійчук Олександр Валентинович бере активну участь 
у дослідженнях та проведенні інструментальних обстежень
будівельних конструкцій для встановлення їх дійсного напру�
жено�деформованого стану та можливості подальшої екс�
плуатації «Будівельною лабораторією» Луцького національного
технічного університету під час виконання господарсько�
договірних робіт.

За високий професіоналізм та наукові досягнення Олек�
сандр Валентинович Андрійчук нагороджений грамотами
Луцького національного технічного університету, подякою
Волинської обласної ради, подякою за ініціативи Міністерс�
тва освіти і науки України.
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