
АВТОБІОГРАФІЯ 

 

Я, Півоваров Олександр Андрійович, народився 10 лютого 1947 року у місті 

Копейськ, Челябінської області, українець. 

У 1955 році поступив у перший клас Павлоградської середньої школи №6,  

по закінченню 8 класів вступив до Павлоградського машинобудівного 

технікуму, який закінчив у 1967 році за спеціальністю Технік-конструктор 

хімічного машинобудування. Працював  слюсарем на Павлоградському 

заводі по ремонту верстаків, техніком-конструктором і конструктором ІІІ 

категорії на Павлоградському заводі Хіммаш . У 1968 році вступив до 

Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту, який закінчив у 1973 

році і отримав диплом з відзнакою за спеціальністю Інженер-механік 

хімічного машино- та апаратобудування.  

Як молодого спеціаліста, мене було направлено на роботу в 

Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут у якості інженера, 

старшого інженера, молодшого наукового співробітника Галузевої науково-

дослідної лабораторії плазмохімічних процесів. З 1975 року аспірант кафедри 

процесів і апаратів хімічної технології, а у лютому 1978 року захистив 

дисертацію і отримав ступінь кандидата технічних наук.  

З вересня 1978 року працював на посаді асистента і доцента кафедри  

процесів і апаратів хімічної технології, після дворічного перебування у 

докторантурі у 1991 році захистив докторську дисертацію і працював на 

посаді професора на кафедрі Загальної хімічної технології та кафедри 

Обладнання та технології харчових виробництв. З 2011 року декан 

факультету технології неорганічних речовин, з жовтня 2013 року 

виконуючий обов’язки ректора Українського державного хіміко-

технологічного університету.  В 2014 році був обраний зборами трудового 

колективу Університету на посаду ректора, 19 травня 2014 було підписано 

Контракт між Міністерством освіти і науки і мною строком на 5 років по 19 

травня 2019 року.  

У лавах збройних сил службу не проходив, в КПРС та інших партіях не був.   

Одружений, дружина Півоварова Людмила Миколаївна, 1948 року 

народження українка, на пенсії, домогосподарка. 

Син Півоваров Юрій Олександрович, 1968 року народження, проживає у м. 

Дніпро за адресою: вул. Неміровича-Данченко , д. 64, кв. 123. 



Донька, Харрісон Тетяна Олександрівна, 1979 року народження, громадянка 

Великої Британії, мешкає у м. Кардіфф, Уельс.   

Батько Півоваров Андрій Олексійович, 1920 року народження, помер у 1999 

році, похований у м. Павлоград, Дніпропетровської області. 

Мати, Півоварова Марія Яківна, 1911 року народження, померла у 2000 році, 

похована у м. Павлоград, Дніпропетровскої області. 

Досконально володію українською та російською мовами. Англійською 

мовою пишу та розмовляю. 

За період з 1991 я приймав участь у міжнародних симпозіумах, конференціях 

та семінарах у таких країнах як Сінгапур, Японія, Хорватія, Швейцарія, 

Швеція, Норвегія, Франція, Болгарія, Польща, Німеччина, Китай, Шрі-Ланка, 

Великобританія, Таджикистан, Білорусія. Був спів-директором чотирьох 

NATO ARW програм «Наука заради миру» з проблем протистояння 

хімічному, біологічному та радіаційному тероризму. З 2002 року я є Головою 

української спілки вчених за програмою «Управління ризиками для 

профілактичної медицини» (Risk Management for Preventive Medicine. World 

Society. Токіо, Японія). 

 Під моїм  керівництвом захищено 9 кандидатських та 2 докторських 

дисертації. Являюсь членом експертної ради з технологій харчової, легкої та 

хімічної промисловості Міністерства освіти і науки України. Більше 20 років 

є членом спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських та докторських 

дисертацій та редакційних колегій чотирьох фахових журналів.   

Я, та мої найближчі родичі під судом та слідством не перебували. 

На теперішній час я проживаю за адресою:49127, місто Дніпро, вул. Агнії 

Барто, д. 19, кв. 14. Моб. тел. +380973424660. 
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