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Лебедєв
Анатолій Тихонович
Випускник факультету транспортного машинобудування (1958)
Завідувач кафедри тракторів і автомобілів Харківського
національного технічного університету сільського господарства
імені Петра Василенка. Доктор технічних наук, професор

Lebediev
Anatolii Tykhonovych
A graduate of the Faculty of Transport Machine Engineering (1958)
Head of the Department of tractors and automobiles of Kharkiv
National Technical University of Agriculture named
after Petro Vasylenko. Doctor of Technical Sciences, Professor

Н

ародився 19 вересня 1934 р. в м. Кузнецьку
Кемеровської області в робітничій сім’ї. Харківський політехнічний інститут закінчив у
1958 р. з відзнакою за спеціальністю «Колісні і гусеничні машини».
У 1958–1960 рр. працював на заводі в м. Крюкові
Полтавської області, зокрема обіймав посади майстра
цеху, начальника технологічного відділу та заступника
начальника цеху зі складання нової техніки. В 1960–
1964 рр. навчався в аспірантурі ХПІ при кафедрі тракторобудування. У 1964 р. захистив кандидатську
дисертацію з обґрунтування параметрів гідрооб’ємних
трансмісій тракторів, результати якої зацікавили спеціалістів провідних НДІ та заводів країни. В 1964–
1973 рр. працював старшим науковим співробітником
та директором Східного відділення УкрНДІ механізації і електрифікації сільського господарства. В 1973 р.
перейшов на роботу до Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства, де
пройшов шлях від доцента та старшого наукового
співробітника до завідувача кафедри тракторів і автомобілів (з 1978 р. дотепер).
А. Т. Лебедєв вирішив актуальні проблеми динаміки тракторних агрегатів при змінних параметрах
стану. Результати його наукових досліджень впроваджені в серійне виробництво тракторних заводів.
Академік Академії наук вищої школи України. Нагороджений почесними званнями «Заслужений діяч науки
і техніки України» та «Відмінник освіти України». Його
ім’я занесено в книгу пошани «Еліта держави — видатні
випускники Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут». Є переможцем
обласного конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі
імена» в номінації «Завідувач кафедри».
Підготував п’ятьох докторів і 33 кандидатів технічних наук, серед яких: міністр, керівники підрозділів
міністерств України, ректори ВНЗ, керівники виробничих об’єднань і висококваліфіковані викладачі.
Результатами роботи наукової школи «Тракторна
енергетика» А. Т. Лебедєва є: 76 захищених дисертацій, у тому числі сім докторських, 27 монографій, 1991
наукова праця, 183 авторських свідоцтва і патенти.

H

e was born on September 19, 1934 in Kuznetsk,
Kemerovo region in a working family. In 1958, he
graduated with honors from Kharkiv Polytechnic
Institute in the specialty «Wheeled and tracked vehicles».
In 1958–1960, he worked at the plant in Kryuk city Poltava region, in particular hold the positions of a workshop
foreman, the chief of production engineering department
and as a deputy workshop chief for the assembly of new
equipment. In 1960–1964, he was a postgraduate student at the Department of tractor engineering. In 1964, he
defended his thesis on the study of parameters of hydrostatic transmission of tractors, the results of which interested professionals of the leading research institutes and
plants of the country. In 1964–1973, he worked as a senior
fellow and Director of the Eastern branch of Ukrainian Scientific and Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture. In 1973, he moved to the Kharkiv
Institute of mechanization and electrification of agriculture,
where he climbed the career ladder from Associate Professor and Senior Researcher to the Head of the Department
of Tractors and Automobiles (from 1978 till now).
A. T. Lebediev solved urgent problems of tractor units
dynamics at variable parameters of the state. The results of
his researches are used in the production process at different tractor plants.
He is Academician of the Academy of Sciences of
Ukraine. He was awarded the honorary title «Honored
Worker of Science of Ukraine» and «Excellence in Education of Ukraine». His name is listed in the Book of Honor
«Elite of the State — outstanding graduates of the National
Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute». He is
the winner of the regional competition «Higher School of
Kharkiv region — the best names» in the nomination «Head
of the Department».
He trained five Doctors and 33 PhDs in Technical Scien
ces, including: ministers, heads of departments of ministries of Ukraine, rectors of universities, heads of industrial
associations and highly-qualified teachers.
The results of the work of scientific school «Tractor
power engineering» of A. T. Lebediev are: 76 defended theses, including seven doctoral theses, 27 monographs, scientific work 1991, 183 invention certificates and patents.
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