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Дійсний член
Академії біоенерготехнологій України,
член-кореспондент Міжнародної інженерної
академії та Академії будівництва України

НУародився
6 листопада 1964 р. у м. Дніпропетровську.
1982 р., після закінчення середньої школи, вступив

на механічний факультет Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту за спеціальністю «Автоматизація та комплексна механізація будівництва».
Це був дуже складний період в історії країни, і тому,
навчаючись на ІІ курсі, восени 1983 р. І. В. Рижков був
призваний до лав Радянської армії. У 1985 р. він повернувся в інститут, а в 1989 р. отримав диплом з відзнакою.
Протягом навчання у ДІБІ Ігор Вікторович, окрім
здобуття фахових знань, вже на ІІ курсі почав наукову
діяльність у галузі вимірювальної та комп’ютерної
техніки. Як результат — успішне закінчення інституту та
неодноразове звання «Кращий за спеціальністю», перемоги у всеукраїнських та всесоюзних конкурсах студентських наукових робіт, більше ніж 15 наукових праць та
три авторських свідоцтва на винахід.
За направленням, розпочав трудову діяльність
у альма-матер як стажер-дослідник кафедри прикладної
механіки. Потім працював на посадах асистента та
доцента цієї кафедри.
Згодом знання електроніки та комп’ютерної техніки
дозволило І. В. Рижкову перейти на роботу у відділ
технічних засобів навчання Придніпровської державної
академії будівництва та архітектури, де під його керівництвом було закладено основи редакційно-видавничої
діяльності вишу, створено комп’ютерну мережу, налагоджено підключення до мережі Інтернет, розроблено сайт
академії та електронно-інформаційні бази установи.
В 2005 р. захистив кандидатську дисертацію в Одеському національному політехнічному університеті за
спеціальністю «Елементи і пристрої систем автоматики
і обчислювальної техніки». У 2006 р. Ігору Вікторовичу

було присвоєно вчене звання доцента, і він почав працювати на відповідній посаді кафедри прикладної механіки.
Сьогодні є доцентом кафедри інформаційно-вимірювальних технологій та систем. Слід зауважити, що
І. В. Рижков з 1989 р. вірний одній кафедрі. На її теренах
пройшов усі посади — від лаборанта до доцента. На
рідній кафедрі відбулося його зростання від здібного
і наполегливого студента до високопрофесійного спеціаліста і педагога.
У 2006 р. був призначений проректором академії. Ігор
Вікторович працює інтенсивно, вирішує безліч проблем
будь-якого рівня складності.
Бере активну участь у міжнародній діяльності, вільно
володіє англійською мовою, спілкується французькою,
очолює англомовні проекти ПДАБА. Багаторазово брав
участь у міжнародних проектах академії, проходив
стажування у Франції, Швеції, Канаді та Великобританії.
І. В. Рижков — діяльний керівник, відомий вчений та
висококваліфікований спеціаліст у галузі вимірювальної
та інформаційної техніки. Має понад 70 наукових праць,
монографій, більш як 25 патентів на винахід.
Окрім того, впродовж усього життя активно займається
спортом. Отримав звання кандидата у майстри спорту
СРСР з плавання (1979) та з водного поло (1983 р.), бере
участь у змаганнях з футболу, волейболу та бадмінтону.
Обраний дійсним членом Академії біоенерготехнологій України, членом-кореспондентом Міжнародної
інженерної академії, членом-кореспондентом Академії
будівництва України. Неодноразово нагороджений
відзнаками регіонального та обласного значення, в тому
числі знаком «За розвиток Дніпропетровського регіону»,
відзнаками обласної ради, губернатора та міського
голови.
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