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Н

ародився 2 серпня 1948 р. у с. Гориславці Гло
бинського району Полтавської області в ро
дині Ганни Михайлівни та Дмитра Петровича
Коровніченків. Батько працював виконробом, тож Во
лодимир Дмитрович ізмалку мав можливість зблизька
спостерігати за працею будівельників, будівництвом до
ріг і спорудженням мостів. Це й стало поштовхом до ви
бору професії будівничого.
Та спершу В. Д. Коровніченко навчався у Полтав
ському технікумі транспортного будівництва, студен
том якого був упродовж 1963–1967 рр. Із 1967 до 1969 р.
проходив військову службу в лавах Радянської армії.
Після армії, вирішивши закріпити здобуті в технікумі
професійні знання на практиці, упродовж 1970–1972 рр.
працював майстром у Карлівському райдорвідділі. Саме
в цей період Володимир Дмитрович остаточно зрозумів,
що його покликанням є автомобільна галузь і водночас
відчув потребу в поповненні та вдосконаленні знань, не
обхідних для успішної професійної діяльності в обраній
царині.
Тому в 1972 р. Володимир Коровніченко став сту
дентом дорожньо-будівельного факультету Харківського
автомобільно-дорожнього інституту, де навчався до 1977 р.
Був сумлінним і старанним студентом, по-справжньому
захопленим обраним фахом, саме тому після закінчення
інституту обрав викладацьку стежку й упродовж 1977–
1983 рр. викладав на кафедрі мостів ХАДІ.
Та зрештою активна натура В. Д. Коровніченка, який
із кожним днем відчував усе більшу потребу в практич
ній діяльності, переважила. Тому в 1983 р. він пішов
працювати до ПрАТ «Харківметропроект», де пройшов
трудовий шлях від провідного інженера до начальни
ка відділу. А з листопада 1993 р. й до сьогодні Володи
мир Дмитрович очолює це підприємство, яке належить
до числа вітчизняних лідерів у галузі проектування ме
трополітенів і підземних споруд. Фахівці компанії роз
робили десятки масштабних проектів для Харкова, Дні
пропетровська, Києва, Кривого Рогу, а також Москви,
Волгограда, Красноярська, Єкатеринбурга.
Дійсний член (академік) Міжнародної акаде
мії наук житлово-комунального та побутового госпо
дарства (2008). У 2005 р. за значний особистий внесок

у будівництво харківського метрополітену нагородже
ний орденом «За заслуги» ІІІ ст.
Володимир Дмитрович Коровніченко часто і з ве
ликим теплом згадує роки навчання, а згодом і роботи
в ХАДІ, зазначаючи, що рідний університет назавжди
став для нього другим домом, куди хочеться повертатися
знову і знову. Адже проходячи коридорами, незмінно зга
дуєш студентські роки, пору високих поривань, розквіту
полум’яних мрій і щирого дружнього спілкування. А най
більш цінним умінням, яке виніс зі стін ХАДІ, він вважає
здатність до стратегічного мислення, аналізу особливос
тей взаємодії всіх учасників будівництва. Адже викладачі
університету не тільки передавали студентам свої фунда
ментальні фахові знання, а й найперше навчали вико
ристовувати їх на практиці, розвивати, примножувати
та вдосконалювати, ніколи не зупиняючись на досягну
тому. В. Д. Коровніченко з посмішкою згадує улюблених
педагогів і наставників, неперевершених професіоналів
своєї справи: В. М. Рябухіна, Н. П. Лукіна, Е. Д. Чихлад
зе, В. А. Золотарьова, В. П. Кожушка та багатьох інших.
Зараз як керівник будівельного підприємства Володи
мир Дмитрович підтримує постійний тісний зв’язок із Хар
ківським національним автомобільно-дорожнім універси
тетом. Зокрема студенти ХНАДУ проходять виробничу
практику на базі ПрАТ «Харківметропроект» із подаль
шою перспективою працевлаштування. Сьогодні більшість
працівників підприємства є випускниками цього навчаль
ного закладу. Плідною є й постійна співпраця співробітни
ків підприємства й університету, які спільно працюють над
низкою наукових тем, наукові розробки опісля впроваджу
ються в практику, застосовуються у проектах.
Із ХНАДУ тісно пов’язане професійне життя не тіль
ки Володимира Дмитровича, а й усіх членів його роди
ни, адже Коровніченки — справжня династія дорожників,
які свого часу закінчили цей навчальний заклад, а нині
працюють у автомобільній галузі. Дружина В. Д. Коров
ніченка — інженер із проектування мостів, дочка — до
цент кафедри мостів ХНАДУ, а син — завідувач відділу
автоматизованого проектування у ПрАТ «Харківметро
проект». Для самого Володимира Дмитровича будівниц
тво є не тільки професією, а й головним захопленням,
найбільшим хобі.
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