
АВТОБІОГРАФІЯ 

 

Я, Рижков Ігор Вікторович, народився 6 

листопада 1964 року у м. Дніпропетровську (зараз-

Дніпро). Громадянин України. 

Проживаю в м.Дніпро від дня народження по 

теперішній час. 

Мати – Рижкова Людмила Іванівна, (1938-

2016), працювала інженером КБ «Південне». 

Батько – Рижков Віктор Іванович, (1939-

2012), працював заступником начальника цеху 

ДМЗ. 

В 1982 році закінчив середню школу №34 м. 

Дніпропетровська і вступив до Дніпропетровського 

інженерно-будівельного інституту (зараз – ДВНЗ 

«Придніпровська державна академія будівництва та 

архітектури», далі – ДВНЗ ПДАБА), який закінчив з 

відзнакою у 1989 році за спеціальністю «Автоматизація і комплексна механізація 

будівництва», отримав кваліфікацію інженера електро-механіка. 

Зважаючи на політичну обстановку на той час, разом зі своїми товаришами-

студентами з другого курсу навчання був закликаний до лав РА. В період 1983-1985 

рр. проходив службу в КТуркВО (Туркменія), закінчив «учєбку» та залишився в ній 

сержантом по підготовці бійців для обмеженого контингенту в Афганістані. За цей 

час пройшов шлях від рядового до старшини роти. (Зараз – старший лейтенант 

запасу). 

Після повернення з лав РА на другий курс інституту майже відразу розпочав 

науково-дослідну діяльність на кафедрі прикладної механіки під керівництвом 

професора Ковшова Г.М. Неодноразово перемагав у всесоюзних та всеукраїнських 

конкурсах наукових робіт, тричі отримував звання «кращій зі спеціальності АКМ». 

Закінчивши з відзнакою інститут, будучі першим за рейтингом, був 

розподілений стажером-дослідником кафедри. Напрямок досліджень – комп’ютерна 

техніка та інформаційно-вимірювальні технології. 

Згодом був переведений інженером ректорату для розвитку ІТ-технологій в 

академії. Займався видавничою діяльністю, разом зі своїми колегами впроваджував 

Інтернет, першу електронну пошту та Інтернет-сервери академії, на посадах 

завідуючого редакційно-видавничого відділу та начальника відділу технічних 

засобів навчання. 

Нажаль це були 90-ті роки і мій науковий керівник разом зі всією лабораторії 

переїхав у м.Уфу. Наука на кафедрі зупинилась. Потрібно було годувати родину. Я 

займався збіркою комп’ютерів, обслуговував фірми, писав для них програми, але 

залишався в академії. 

Після повернення професора Ковшова Г.М. з Уфи відновив наукову діяльність 

і у 2005 році захистив в Одеському національному політехнічному університеті 

дисертацію кандидата технічних наук за спеціальністю «Елементи та пристрої 

обчислювальної техніки та систем керування». 



В 2006 році був призначений на посаду проректора з інформаційних 

технологій, далі – проректора з соціально-економічної роботи, а потім по теперішній 

час – проректора з науково-педагогічної роботи та розвитку. 

У 2007 році отримав вчене звання доцента по кафедрі прикладної механіки 

Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 

Приймаю активну участь в міжнародній роботі. Понад 20 років виконую 

роботу координатора англо-мовних проектів ДВНЗ ПДАБА. Займався організацією 

різноманітних заходів для студентів проекту: «КВК», «Рейн-ринг», «Що? Де? 

Коли?», фестивалів англо- і франко-мовних театрів, різноманітних «Work-shop» та 

творчих конкурсів. 

Більш 15 років приймаю участь в організації стажувань наших студентів та 

викладачів в Європейських університетах. 

Неодноразово проходив зарубіжні стажування в провідних університетах 

Канади, Швеції, Франції та ін. Приймав активну участь в виконанні міжнародних 

програм TEMPUS, AUF, ERASMUS.  

Досить вільно володію англійською, розуміюся на французькій мовах. 

Українську та російську мови вважаю рідними, спілкуюсь вільно і з 

задоволенням. 

На протязі всього часу займаюся науковою діяльністю в галузі інформаційних 

технологій. Підготував до захисту дисертацію на здобуття вченого звання доктор 

технічних наук (зараз знаходиться на етапі оформлення). 

Дійсний член (академік) Міжнародної Академії Біоенерготехнологій, член-

кореспондент Міжнародної інженерної Академії, член-кореспондент Академії 

будівництва України. 

Неодноразово нагороджений нагородами міського та регіонального рівня: 

відзнакою голови облдержадміністрації «За розвиток регіону», Почесною відзнакою 

голови Дніпропетровської обласної ради, Подяками міського голови та Подяками 

голови районної ради, нагородами профспілкових та громадських організацій. 

Все своє життя активно займаюся спортом. Маю звання кандидат у майстри 

спорту з плавання (1978 р.) та водного поло (1983 р.). Зараз активно займаюсь 

волейболом, футболом, бадмінтоном, більярдом. 

Одружений. Склад сім’ї:  

дружина – Рижкова Світлана Вікторівна, 1965 року народження, випускниця 

нашої академії;  

дочка – Рижкова Анастасія Ігорівна, 1997 року народження, студентка-магістр 

архітектурного факультету ДВНЗ ПДАБА;  

син – Рижков Олександр Ігорович, (1988-2016 рр.), закінчив з відзнакою 

факультет ПЦБ, захистив дисертацію кандидата технічних наук зі спеціальності 

«Будівельна механіка», створив одну з найуспішніших IT-компаній «Poster»; 

онучка – Рижкова Марі Олександрівна, 2016 року народження. 

Не судимий. 

Найважнішими пріоритетами в житті вважаю: чесність, порядність, 

надійність, професіоналізм і відповідальність за свої рішення, за колектив, за свою 

родину. 

Дуже ціную в людях щирість, відвертість і надійність у відносинах, 

професіоналізм, послідовність та працьовитість у роботі, любов до студентів, до 

рідного міста, до України. 


