
Пучко́в, Андрій́ Олекса́ндрович (04.03.1970, м. Київ, Україна) — 

культурознавець, архітектурознавець, історик, кандидат архітектури (з 1996), 

доктор мистецтвознавства (з 2012), професор (з 2014), дійсний член Української 

академії архітектури (з 2007), заслужений діяч мистецтв України (з 2016). 

Ж и т т є п и с  

Народився в родині викладачів точних дисциплін у закладах вищої освіти. 

1993 з відзнакою закінчив архітектурний факультет Київського інженерно-

будівельного інституту (тепер Київський національний університет 

будівництва і архітектури). Учителями вважає архітектурознавців 

А. П. Мардера (1931–2013), В. Є. Ясієвича (1929–1992), В. А. Чепелика, 

письменника, літературознавця М. С. Петровського (нар. 1932). 

Працював у науково-дослідних установах м. Києва на наукових і 

адміністративних посадах (Науково-дослідний інститут теорії та історії 

архітектури й містобудування, Інститут проблем сучасного мистецтва 

Національної академії мистецтв України), від 2018 — професор кафедри теорії 

та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і 

архітектури. 

 

Т в о р ч і с т ь  

Автор понад 700 наукових, науково-популярних, інформаційних, довідкових і 

навчальних публікацій у різних гуманітарних галузях знання (теорія та історія 

світової культури, архітектурознавство, мистецтвознавство, літературознавство, 

бібліографія, історія античного світу, Візантії та класичної філології). 

 

Н а г о р о д и  т а  в і д з н а к и  

2006 — Державна премія України в галузі архітектури за аналіз та узагальнення 

практичних і теоретичних аспектів розвитку архітектури в професійній 

літературній пресі України (1995–2005 роки); 

2011 — срібна медаль Національної академії мистецтв України; 

2018 — медаль святих Кирила і Мефодія Української православної церкви 

Київського патріархату. 
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