БУЛАХ
Олександр Іванович
Проректор з навчальної роботи
та соціально-економічного розвитку.
Кандидат технічних наук, доцент

Н

ародився 21 вересня 1952 р. у м. Києві у родині
робітників.
У 1969 р. закінчив школу та вступив на вечірнє
відділення загальнотехнічного факультету Київського автомобільно-дорожнього інституту, який
закінчив у 1975 р. за спеціальністю «Автомобільні
дороги». Отримав кваліфікацію інженера шляхів
сполучення. Навчався в аспірантурі на кафедрі
будівництва та експлуатації доріг.
Трудову діяльність розпочав у 1969 р. на заводі
«Ремточмеханіка» за фахом слюсаря. З 1973 р. працює в університеті на посадах інженера НДС,
ст. інженера, зав. лабораторією НДРС, доцента кафедри будівництва та експлуатації доріг. Із 1988 р.
був завідувачем виробничою практикою інституту,
з 1995 р. — проректором з адміністративно-господарської роботи, з 2003 р. — проректором з
соціально-економічного розвитку та зовнішніх
зв’язків. Із 2004 р. і донині Олександр Булах працює
проректором з навчальної роботи та соціальноекономічного розвитку.
Олександр Іванович здійснює безпосереднє
керівництво роботою адміністративно-управлінських підрозділів університету. За його участі в
університеті виконуються основні заходи із покращення матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу та наукових досліджень.
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Під керівництвом О. І. Булаха здійснюються заходи із забезпечення санітарно-технічного стану аудиторій, лабораторій, кабінетів, спортивного комплексу,
навчального центру «Тетерів» спортивно-оздоровчого
табору «Зелений бір», а також забезпечення належних
умов проживання студентів у гуртожитках. До числа
його обов’язків належить і організація роботи з формування сучасної матеріально-технічної бази університету та підготовка пропозицій щодо її модернізації.
Бере активну участь у реалізації університетської програми «Енергозбереження та енергоефективність в університеті на період 2011–2015 років».
Олександр Булах захистив кандидатську дисертацію у 1999 р., доцент кафедри будівництва та
експлуатації доріг Національного транспортного
університету. Його наукова діяльність спрямована
на дослідження проблем експлуатації автомобільних доріг та безпеки руху. Є автором і співавтором
понад 40 наукових праць і чотирьох винаходів.
О. І. Булах — кандидат технічних наук, доцент
кафедри будівництва та експлуатації доріг, заслужений працівник освіти України, академік Транспортної академії України. Нагороджений Почесною
грамотою Кабінету Міністрів України та галузевими нагородами «Відмінник освіти України», «Петро
Могила», відзнакою МВС України «За сприяння
органам внутрішніх справ України».

