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Н

ародився 21 червня 1956 р. у м. Донецьку.
У 1975 р. закінчив Донецький будівельний
технікум.
У 1982 р. закінчив Харківський автомобільнодорожній інститут, де залишився працювати стажеромдослідником. Після закінчення у 1987 р. аспірантури
працював на посадах асистента, доцента, професора ка
федри автомобілів.
Після дострокового успішного завершення у 2001 р.
докторантури продовжив працювати професором ка
федри автомобілів.
Із 1998 р. був ученим секретарем спеціалізованої
вченої ради ХНАДУ із захисту докторських дисертацій,
а з 2002 р. став проректором з наукової роботи та заступником голови спеціалізованої вченої ради.
За період роботи на посаді проректора в університеті майже в сім разів збільшився обсяг досліджень на
замовлення підприємств та в п’ять разів обсяг робіт, що
виконуються за рахунок державного бюджету. На кожну гривню державних коштів, що виділені на розвиток
науки, університетом зароблено в середньому 6–7 гривень. Цей показник є одним з найкращих серед вищих
навчальних закладів України.
За цей час суттєво зросли такі показники, як захист
кандидатських (у 2,5 рази) та докторських дисертацій
(у 1,5 рази). Значно збільшився прийом до аспірантури
та докторантури.
Університет бере активну участь у проведенні Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
з природничих, технічних та гуманітарних наук, за кількістю студентів-переможців якого (з 2006 р.) ХНАДУ
щорічно посідає друге — четверте місце серед українських вишів.

Із 2003 р. в університеті суттєво зросли такі показники: кількість отриманих охоронних документів на
об’єкти права інтелектуальної власності (майже в 6 разів), поданих заявок на винаходи (в 10 разів), опублікованих монографій (в 2 рази), кількість публікацій у наукових виданнях (більше, ніж в 4,5 рази).
Із 2006 р. неодноразово обирався членом експертної
ради ВАК України з транспорту.
Є головним редактором науково-технічного збірника наукових праць.
Із 2003 р. — член-кореспондент та дійсний член Транспортної академії України, заступник голови ПівденноСхідного наукового центру ТАУ, заслужений діяч Транспортної академії України (з 2012 р.).
В. О. Богомолов — відомий фахівець у галузі автомобілебудування та теорії автомобілів. Є автором понад
160 наукових праць, зокрема п’яти монографій, п’яти навчальних посібників, 45 патентів та авторських свідоцтв,
з них — десяти зарубіжних. У серійне виробництво впроваджено 26 патентів та авторських свідоцтв. Апарати
гальмівного приводу, пневмопідвіски та приводи зчеплення, що виробляються за цими патентами, впроваджені у конструкціях автомобілів: КрАЗ, КамАЗ, МАЗ;
автобусів: ЛАЗ, ЛіАЗ, ПАЗ; тролейбусів, причепів і напівпричепів вітчизняного та зарубіжного виробництва.
Під його керівництвом захищено три кандидатські та
одна докторська дисертації.
Віктор Олександрович Богомолов — заслужений
діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки. Нагороджений знаком
Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» та почесним знаком ХНАДУ «За видатні заслуги перед колективом університету» усіх трьох ступенів.
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