МЕЛЬНИЧЕНКО
Олександр Іванович
Вчений секретар.
Кандидат технічних наук, професор
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ародився 25 вересня 1966 р. у м. Києві. Навчався
в середній школі № 39 м. Києва, яку закінчив у 1983 р.
У 1983–1984 рр. здобував фах фрезерувальника в
технічному училищі № 14 м. Києва, після закінчення
якого працював за спеціальністю на заводі «Арсенал».
У 1984–1986 рр. служив у прикордонних військах.
Із 1986 р. працює у Київському автомобільнодорожньому інституті (нині — Національний
транспортний університет), де в 1987–1993 рр. здобув вищу освіту за спеціальністю «Експлуатація автомобільного транспорту». У 2004 р. отримав другу
вищу освіту за кваліфікацією спеціаліста-юриста.
Працював на посадах лаборанта, методиста,
асистента, доцента, професора. Сьогодні Олександр
Іванович Мельниченко — професор кафедри транспортного права та логістики. У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка методів, моделей і алгоритмів організації і управління процесами перевезень вантажів у транспортному комплексі»
за спеціальністю «Управління проектами та розвиток виробництва». З того ж року — відповідальний
секретар редколегії журналу «Вісник НТУ».
У 2000 р. був призначений на посаду вченого
секретаря НТУ. Організовує роботу ректорату та вченої ради університету, здійснює планування роботи
вченої ради на поточний навчальний рік за погодженням із головою вченої ради, відповідними
підрозділами університету та із розглядом на засі-
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данні ректорату й затвердженням вченою радою;
за погодженням із головою вченої ради складає
порядок денний засідань ради, розглядає матеріали,
підготовлені з відповідного питання для розгляду на
черговому засіданні; готує проекти наказів та розпоряджень ректора за матеріалами рішень ученої
ради, оформлює атестаційні справи здобувачів щодоприсвоєння вчених звань відповідно до чинного
положення.
Напрям наукових досліджень О. І. Мельниченка —
транспортний комплекс України та безпека дорожнього руху. Він активно займається науковою та
навчально-методичною роботою, є автором близько 90 науково-методичних праць, співавтором
довідника «Безпека руху автомобільного транспорту» (2002), навчальних посібників «Перевезення небезпечних вантажів» (2005), «Основи теорії систем і
системного аналізу» (2005), «Управління автомобільним транспортом» (2006), «Системний аналіз
і логістика» (2008), «Загальний курс транспорту»
(2012). Керує науковою роботою аспірантів, студентів і пошукувачів ученого ступеня кандидата
наук. Підготував трьох кандидатів технічних наук.
Голова наукової ради студентів, аспірантів та молодих вчених НТУ, вчений секретар спеціалізованої
вченої ради Д.26.059.01. Є професором кафедри
транспортного права та логістики, членом-кореспондентом Транспортної академії України.

