ДМИТРІЄВ
Микола Миколайович
Перший проректор,
проректор з наукової роботи.
Доктор технічних наук, професор

Н

ародився 3 вересня 1946 р. у м. Городище Черкаської області. В 1971 р. закінчив Київський інститут
інженерів цивільної авіації, де після закінчення
аспірантури до 1984 р. працював молодшим, старшим науковим співробітником, завідувачем науководослідної лабораторії та доцентом.
Із 1984 до 1995 р. був завідувачем проблемної
науково-дослідної лабораторії Інституту проблем
матеріалознавства НАН України. В цій лабораторії
вперше в Україні проводилися наукові дослідження
щодо застосування теплової діагностики в інфрачервоному діапазоні частот для виявлення дефектів у різних вузлах, агрегатах і матеріалах у
процесі їх виготовлення та експлуатації.
За сумісництвом працював у КАДІ на посадах
доцента та професора. З 1995 р. Микола Миколайович — на постійній роботі в університеті. Був ученим секретарем Національного транспортного
університету, а з 2000 р. — проректором з наукової
роботи. З 2003 р. М. М. Дмитрієв — перший проректор, проректор з наукової роботи.
Забезпечує планування та організацію в університеті
науково-дослідної роботи, формує тематику наукових
досліджень, пов’язаних із потребами науково-технічного прогресу у транспортному комплексі України.
В університеті за останні роки були проведені
та впроваджені значні наукові розробки. Так, зокрема, розроблені прилади й методика для дефектоскопії детонаційних покриттів металевих і композиційних матеріалів; методика тепловізійного
неруйнівного теплового контролю стану аеродром-

них покриттів; методика тепловізійного неруйнівного контролю автомобільних шин у процесі їх
експлуатації; розроблені та виготовлені пірометри та
радіометри, які були впроваджені в різних галузях
промисловості України; розроблена й упроваджена
методика діагностування двигунів внутрішнього
згоряння у процесі їх експлуатації.
У 1992–2002 рр. М. М. Дмитрієв був головним
ученим секретарем Транспортної академії України.
З 1994 р. — дійсний член Транспортної академії
України, з 1997 р. — Академії транспорту Росії.
У 2005 р. був обраний віце-президентом і головним
ученим секретарем ТАУ.
Також Микола Миколайович Дмитрієв є членом
експертної ради з транспорту Міністерства освіти і
науки України, головою спеціалізованої вченої
ради з присудження наукового ступеня доктора
наук, заступником головного редактора з науковотехнічних збірників.
М. М. Дмитрієв — відомий фахівець у галузі
надійності машин, механізмів та споруд. Завідувач
кафедри «Аеропорти», очолює наукову школу з
теплової діагностики матеріалів та машин. Є автором понад 180 наукових праць, зокрема чотирьох
монографій, семи підручників та навчальних
посібників, 18 патентів та авторських свідоцтв. Під
його керівництвом захищені вісім кандидатських і
дві докторські дисертації.
Заслужений працівник народної освіти України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.
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