
 

 

 

 

 

Біографія   

Особиста інформація  

Прізвище, ім’я, по батькові Луцьковський Валерій Миколайович 

Телефон Моб: +38 098 051 20 76 

Електронна пошта v.lutskovskyi@gmail.com 

Дата народження 06.04.1965р. 

Науковий ступінь Кандидат технічних наук 

Вчене звання  

Посада Старший викладач кафедри будівництва та експлуатації будівель, доріг та 
транспортних споруд будівельного факультету 

Освіта і навчання  

Дати 1982р.- 1988р. 

Кваліфікація Інженер будівельник 

Основні предмети / професійні навички Фахівець в галузі промислового та цивільного будівництва 

Назва та адреса установи Київський інженерно-будівельний інститут (зараз Київський національний університет 
будівництва і архітектури),  Повітрофлотський проспект, 31, Київ, 03680  

Рівень в національній або міжнародній 
класифікації 

Спеціаліст 

  

Дати 1991p. – 1995p. 

Кваліфікація аспірантура 

Основні предмети / професійні навички  Фахівець в галузі будівельних конструкцій будівель та споруд 

Назва та адреса установи Сумський сільськогосподарський інститут (зараз Сумський національний аграрний 
університет), вул. Г. Кондратьєва 160/5, м. Суми, Україна, 40021 

Рівень в національній або міжнародній 
класифікації 

Кандидат технічних наук зі спеціальності будівельні конструкції, будівлі та споруди 

  

Науково-педагогічна діяльність  

Дати 1995р.- 2001р., 2005р.-2007р. 

Посада Викладач-стажер, асистент, старший викладач, доцент 

Головна діяльність і відповідальність Освітня і наукова діяльність в сфері промислового та цивільного будівництва 

Назва та адреса установи Сумський сільськогосподарський інститут (зараз Сумський національний аграрний 
університет), вул. Г. Кондратьєва 160/5, м. Суми, Україна, 40021 

Вид бізнесу або сектора Освітня галузь 

  

Особисті навички й компетентність  

Рідна мова Українська мова 

Інші мови Російська мова 

Соціальні навички і компетентність Відповідальність, наполегливість, сумлінність, товариськість. Досвід в галузі технічного 
обстеження, відновлення та підсилення конструкцій будівель і споруд.  



 

 

Організаційні навички Заступник декана будівельного факультету, куратор студентів. 

Комп'ютерні навички Користувач програмних комплексів Microsoft Office, SCAD. 

Досвід іншої (не науково-педагогічної 
роботи) 

 

Дати 1987р.-1993р. 

Посада Інженер 

Головна діяльність і відповідальність Технічне обстеження і розробка проектів капітального ремонту будівель та споруд 

Назва та адреса установи Інститут «Проектхімнафтомаш» (зараз ПРАТ "СУМСЬКИЙ ПРОМПРОЕКТ" ),  
пл. Привокзальна 9, м. Суми, Україна, 40004  

Вид бізнесу або сектора Проектування в будівництві 

  

Дати 2008р.-2020р. 

Посада Головний інженер проекту 

Головна діяльність і відповідальність Технічне обстеження і розробка проектів реконструкції та капітального ремонту 
будівель і споруд 

Назва та адреса установи Центральний науково дослідний та проектно-експериментальний інститут промислових 
будівель та споруд, ш. Дмитрівське 46 корп. 2, м. Москва, РФ, 127238 

Вид бізнесу або сектора Проектування в будівництві 

  

Підвищення кваліфікації за останні 5 
років 

 

Співпраця з підприємствами за 
останні 5 років 

НВП «БУДІВЕЛЬНА НАУКА» АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ, м. Суми. Консультування.   

Найважливіші публікації за останні 5 
років 

 

Сфера наукових інтересів Розробка конструктивних рішень по відновленню та підсиленню несучих і 
огороджувальних елементів будівель та споруд. 

Дисципліни, що викладаються Технічна експлуатація будівель та споруд. 

 


