Автобіографія
Юрій Олександрович Кірічек народився 4 травня
1954 р. у м.Дніпропетровську. Після середньої школи
закінчив з відзнакою Дніпропетровський інженернобудівельний інститут у 1976 р. Трудову діяльність
розпочав за розподіленням у Дніпропетровському
інженерно – будівельному інституті (ДІБІ), де з 1976 р.
до 1978 р. працював інженером, старшим інженером та
старшим науковим співробітником Галузевої науководослідницької

лабораторії

при

кафедрі

основ та

фундаментів Міністерства атомної енергетики СРСР та
Міністерства енергетики України. Після очної аспірантури ДІБІ у 1978 – 1982 р.р.
захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Підземні споруди, основи та
фундаменти» та працював молодшим науковим співробітником, старшим науковим
співробітником галузевої науково-дослідницької лабораторії, з 1984р. до 2000 р.
доцентом кафедри основ та фундаментів. У період з

1988 до 1991 р.р. був

заступником секретаря та секретарем партійного комітету Дніпропетровського
інженерно-будівельного інституту. Докторант ПДАБА з 1998 до 2001р. наукової
школи докт. техн. наук, проф. В. Б. Швеця. У 2001році захистив докторську
дисертацію за спеціальністю «Основи та фундаменти». З 2000 року працюю
завідувачем кафедри землевпорядкування, будівництва автомобільних доріг та
геодезії. Створив у 1998 році Інститут експертизи, проектування та вишукувань і
керую ним до наступного часу, річний бюджет інституту складає зараз понад 1 млн.
грн. Автор 210-ти наукових праць, із них 22 у європейських виданнях, 7 у
наукометричній базі Scopus, 5-ти монографій та

підручників, 24-х патентів та

авторських свідоцтв, у тому числі 7 іноземних патентів та багатьох методичних
вказівок для студентів.
Науковий напрям досліджень – механіка ґрунтів та геотехніка, динаміка
конструкцій, оцінка нерухомості. Дійсний член Академії будівництва України,
Міжнародної інженерної академії, член Міжнародного товариства механіки ґрунтів
та геотехніки (ISSMGE), член президії Українського товариства механіки ґрунтів та

геотехніки,

член

Дніпропетровського

ради

Українського

територіального

товариства

відділення

оцінювачів,

Українського

голова

товариства

оцінювачів. Працював членом Вищої акредитаційної комісії при Кабінеті Міністрів
України та членом Наглядової ради Фонду державного майна України.
Викладав студентам вищих навчальних закладів на українській, російській,
англійській та польській мовах дисципліни: теоретична механіка, ґрунтознавство та
механіка ґрунтів, механіка земляного полотна, основи та фундаменти, інженерні
вишукування, інженерна геодезія, моделі та бази даних, геоморфологія, основи
проектування у будівництві, оцінка нерухомості, оцінка земель.
Член вченої ради Придніпровської державної академії будівництва та
архітектури, член ради будівельного факультету Придніпровської державної
академії будівництва та архітектури, член спеціалізованих вчених рад із захисту
кандидатських

та

докторських

дисертацій

із

спеціальностей

«Основи

та

фундаменти» та «Будівельні конструкції».
Експерт з кваліфікаційним сертифікатом відповідального виконавця окремих
видів

робіт,

пов’язаних

із

створенням

об’єктів

архітектури

Міністерства

регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства України та
Атестаційної архітектурно-будівельної комісії, сертифікований оцінювач з оцінки
майна, майнових прав та з оцінки земель, Визнаний європейський оцінювач
(TEGOVA).
Маю нагороди та почесні звання: Срібна медаль ВДНГ СРСР, Почесні
грамоти Міністерства освіти і науки України, Вищої акредитаційної комісії України,
медалі Академії будівництва України імені М.С. Буднікова та «За заслуги»
Придніпровського центру Міжнародної інженерної академії, Заслужений експертоцінювач Українського товариства оцінювачів
Володію українською, російською, англійською, польською, сербською,
хорватською мовами.
Одружений, маю сина, доньку та трьох онуків. Проживаю у місті Дніпрі.

