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Рославцев Анатолій Васильович (1936–2011)
Випускник факультету транспортного машинобудування (1958)
Проректор з наукової роботи ХПІ.
Доктор технічних наук, професор

Roslavtsev Anatolii Vasylyovych (1936–6011)

В

A graduate of the Faculty of Transport Machine Engineering (1958)
Vice-Rector for Research Work of KhPI.
Doctor of Technical Sciences, Professor

ихованець кафедри тракторобудування ХПІ. Після
закінчення інституту працював на ХТЗ і займався
науковою роботою. В 1968 р. захистив кандидатську дисертацію, а в 1970 р. йому було присвоєно вчене
звання доцента. Певний час обіймав посаду проректора
з наукової роботи ХПІ. Продовжував розробку наукового
напряму професорів М. І. Медведєва та М. М. Коденко.
Протягом 1976–1982 рр. А. В. Рославцев працював
на державній службі на посаді начальника відділу з питань
науки у вищих навчальних закладах України (м. Київ).
У 1983–1989 рр. був директором Наукового автотракторного інституту (м. Москва). Анатолій Васильович продовжував співпрацю з ХТЗ із розробки та вдосконалення швидкісних енергонасичених тракторів і мобільних енергетичних
засобів на базі колісних тракторів. У 1996 р. захистив докторську дисертацію. Автор 150 наукових робіт. Розробник
курсу лекцій зі стійкості руху тракторних агрегатів. Заслужений діяч науки і техніки Росії. Нагороджений медаллю «За
освоєння цілинних і перелогових земель».

H

e is a graduate of the Department of tractor engineering
of KhPI. After graduating he worked at Kharkiv Tractor
Plant (KhTP) and was engaged in scientific work. In 1968,
he defended his PhD thesis and in 1970, he was awarded the rank
of Associate Professor. At one time he held the position of Rector for Research at KhPI. He continued the development of scientific direction of Professors M. I. Medvedyev and M. M. Kodenko.
During 1976–1982, A. Roslavtsev worked in the public service as the Head of the Department for Science in the higher
educational institutions of Ukraine (Kyiv). In 1983–1989, he was
a Director of the automobile and tractor institute (Moscow). Anatolii Vasylyovych continued cooperation with KhTP on developing and improving high-speed power tractors and mobile electric-power equipment on the basis of wheeled tractors. In 1996,
he defended his doctoral thesis. He is the author of 150 scientific papers. Anatolii Vasylyovych developed a course of lectures
on movement sustainability of tractor units. He is the Honored
Worker of Science and Technology of Russia. He was awarded
the medal «For development of virgin and fallow lands».

Рубаненко Леонід Іванович
Випускник факультету транспортного машинобудування (1980)
Голова Об’єднання організацій роботодавців Харківщини

Rubanenko Leonid Ivanovych
A graduate of the Faculty of Transport Machine Engineering (1980)
Chairman of the Union of employers’ organizations of Kharkiv and Kharkiv region

Н

ародився в 1957 р. Після закінчення в 1980 р.
ХПІ, обіймав посади майстра та старшого майстра складального цеху № 1 Харківського тракторного заводу. Згодом протягом трьох років працював
начальником цеху. Був обраний головою Орджонікідзевського райвиконкому м. Харкова; працював начальником Головного адміністративного управління транспорту,
зв’язку та дорожнього господарства міськвиконкому,
заступником генерального директора з економічних
питань ВАТ «Харківкомунпромвод».
З 1997 р. дотепер — керівник кількох підприємств,
які сьогодні входять у корпорацію «Консалтингова група
«Рубаненко і партнери», голова Об’єднання організацій
роботодавців Харківщини.
Заслужений економіст України. Нагороджений
почесними грамотами КМУ та Харківської ОДА, Подякою
Прем’єра-міністра України, почесними знаками Федерації роботодавців України «За заслуги» та Харківської
обласної ради «Слобожанська слава».

H

e was born in 1957. After graduating from KhPI in 1980,
he worked as a master and senior master of assembly
shop No 1 at Kharkiv Tractor Plant. Later, within three
years he worked as a workshop chief. He was elected the chairman of Ordzhonikidze district executive committee in Kharkiv.
He worked as a chief of the main administrative department of
transport, communication and road management of municipal
executive committee. He was the Deputy Director general for
economic affairs at OJSC «Kharkivkomunpromvod».
From 1997 till now he has been a Director of several companies that are now included in the corporation «Consulting Group
«Rubanenko and partners», he is also a chairman of the Union of
employers» organizations of Kharkiv and Kharkiv region.
He is the Honored Economist of Ukraine. He was awarded
honorary certificates of the Cabinet of Ministers of Ukraine and
Kharkiv Regional State Administration, letter of acknowledgment from the Prime Minister of Ukraine, badges of honor of
the Federation of Employers of Ukraine «For Merits» and Kharkiv
Regional Council «Slobozhanska glory».
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