ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

БЕЗРОДНИЙ
В і к т ор Володимирович
Проректор
з науково-педагогічної роботи,
доцент ХНАДУ

Н

з адміністративно-господарчої роботи значно зміцнилась матеріальна і навчально-виробнича база університету. В. В. Безродний зробив суттєвий внесок у розвиток
та укріплення науково-технічного потенціалу і створення ефективної інфраструктури університету. Бере безпосередню участь в удосконаленні економічного механізму
діяльності університету.
За багаторічну викладацьку і наукову роботу в університеті зарекомендував себе талановитим, умілим
організатором, вимогливим педагогом, доброзичливою
людиною. Як досвідчений педагог вміє працювати з кожним студентом, знайти індивідуальний підхід, знає проблеми своїх вихованців, забезпечує якісне засвоєння їхніх професійних знань, умінь і навичок.
Сумлінно і самовіддано виконує обов’язки доцента кафедри будівництва та експлуатації автомобільних доріг, виявляючи високий рівень професіоналізму,
що позитивно впливає на якість підготовки бакалаврів, магістрів і аспірантів для автомобільно-дорожнього
комплексу України.
Віктор Володимирович Безродний — відмінник освіти України (2002), заслужений працівник освіти України (2012), дійсний член Транспортної академії України
(2013), нагороджений почесним знаком ХНАДУ «За видатні заслуги перед колективом університету» усіх трьох
ступенів.

ародився 13 березня 1952 р. в Бєлгородській
області (Росія). У 1971 р. закінчив Харківський автотранспортний технікум.
У 1974 р. вступив і у 1979 р. закінчив з відзнакою
Харківський автомобільно-дорожній інститут за спеціальністю «Автомобільні дороги».
Вся виробнича та наукова діяльність В. В. Безродного пов’язана з автомобільно-дорожнім комплексом України, будівництвом та експлуатацією автомобільних доріг.
За час навчання в інституті студент В. В. Безродний сформувався як дослідник: виступав на наукових
конференціях, брав участь у бюджетних та госпдоговірних науково-дослідницьких роботах кафедри дорожньобудівельних матеріалів. І як здібного, перспективного
випускника державна екзаменаційна комісія рекомендувала В. В. Безродного до вступу в аспірантуру на денну форму. Після закінчення аспірантури представив
дисертаційну роботу; має понад 20 опублікованих наукових статей, авторські свідоцтва на винаходи; здійснює науково-педагогічну діяльність; керував галузевою
науково-дослідною лабораторією дорожньо-будівельних
матеріалів.
Із квітня 1988 р. Віктор Володимирович — проректор університету.
В. В. Безродному притаманні бездоганні організаторські здібності. За час його роботи проректором
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