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Біографічна довідка:  

Народився 19 липня 1984 року в м. Луцьк Волинської області.  

Закінчив у 2001 році луцьку школу №22, а в 2006 році Луцький державний 

технічний університет за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво». У 

цьому ж році вступив до аспірантури та в 2011 році успішно захистив дисертаційну 

роботу за спеціальністю «Будівельні конструкції та споруди» (у НУ «Львівська 

політехніка»).  

На викладацькій роботі в Луцькому НТУ працюю з 2010 року. 

 

У 2017р. здійснено тримісячне очне наукове стажування в Lublin University of 

Technology на тему «Modern building materials and constructions». 

Із 2016 року є членом експертної ради з відбору проектів молодих учених при 

Раді молодих учених Міністерства освіти і науки України. 

Є членом редакційних колегій трьох збірників наукових статей. 

Здійснюю керівництво науковою роботою аспірантів та опонування при захисті 

дисертацій за спеціальністю «Будівельні конструкції, будівлі та споруди». 
 

Освіта:  вища, кандидат технічних наук, доцент. 

Наукові інтереси: 

Теоретичні та експериментальні дослідження залізобетонних конструкцій із 

дисперсним армуванням, визначення їх дійсного напружено-деформованого стану, 

удосконалення методики їх розрахунку. 

 

Науково-педагогічна діяльність: 

01.12.2009 – 31.12.2010 молодший науковий співробітник НДЧ; 

01.02.2011 – 31.08.2011 асистент кафедри «Автомобільні дороги та аеродроми»; 

01.09.2011 – 31.08.2015 старший викладач кафедри «Автомобільні дороги та 

аеродроми»; 

01.09.2015 – 30.06.2017 доцент кафедри «Автомобільні дороги та аеродроми»; 

01.07.2017 – доцент кафедри «Будівництво та цивільна інженерія». 
 

Професійний досвід: 

Із 2005 року по 2011 рік працював на будівельному виробництві в різних 

будівельних організаціях м. Луцька.  

З 2015 року здійснює обстеження будівельних конструкцій,  технічний огляд 

будівель і споруд для встановлення їх дійсного стану та можливості подальшої 

експлуатації. 
 

Навчальні дисципліни: 

«Технологія будівельного виробництва»; 

«Зведення і монтаж»; 

«Дорожньо-транспортні споруди»; 

«Організація дорожнього руху та експертиза ДТП». 
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Знання мов: 

Українська (вільно), російська (вільно), англійська (А2), польська (зі словником). 
 

Професійні нагороди: 

Грамотами Луцького НТУ та подякою з ініціативи МОН України, медаллю 

лауреата премії Академії будівництва України імені академіка М.С. Буднікова. 
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Членство в офіційних наукових товариствах: 

член-кореспондента Академії будівництва України 
 

Робота при лабораторії: (вказати назву за наявності такого) 

Науково-дослідна будівельна лабораторії при кафедрі «Будівництва та цивільної 

інженерії» факультету будівництва, архітектури та дизайну Луцького 

національного технічного університету 
 

Посилання на профілі у: 

 

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=DJ2Y_VIAAAAJ&hl=ua 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6275-097X  

Researchgate.net: http://www.researcherid.com/rid/V-5871-2017 

Academia.edu: https://lutsk-ntu.academia.edu/OleksandrAndriichuk 

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194010966 
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