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Румянцев Борис Павлович (1928–2007)
Випускник машинобудівного факультету (1953)
Ректор Луганського машинобудівного інституту (1960–1974).
Кандидат технічних наук, професор

Rumiantsev Boris Pavlovych (1928–2007)

Н

A graduate of the Faculty of Mechanical Engineering (1953)
Rector of Luhansk Machine Building Institute (1960–1974).
PhD in Technical Sciences, Professor

ародився у 1928 р. У 1944–1948 рр. здобував
освіту в Краматорському машинобудівному технікумі, а з 1948 до 1953 р. — у ХПІ. Після завершення навчання залишився в інституті на посаді асистента;
згодом став заступником декана заочного відділення.
Упродовж 1958–1960 рр. працював у Комунарському
гірничо-металургійному інституті доцентом кафедри прикладної механіки та будівельних машин. Потім перейшов
до Луганського машинобудівного інституту, де виконував обов’язки ректора (1960–1974), завідувача кафедри
підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин
й обладнання (1983–2005). Професор багато років поспіль
брав активну участь в діяльності Науково-методичної
ради зі спеціальності «Підйомно-транспортні машини» при
Навчально-методичному об’єднанні вишів із машинобудівних і приладобудівних спеціальностей Мінвузу СРСР.
Б. П. Румянцев — заслужений працівник народної
освіти України, професор Східноукраїнського державного
університету.

H

e was born in 1928. In 1944–1948 he was educated
at Kramatorsk Machine-Building College, and from
1948 to 1953 — at Kharkiv Polytechnic Institute.
After graduation he remained at institute as an assistant. Then
he became a Deputy Dean of the Part-time Department.
During 1958–1960 he worked at Kommunarsk mining and
metallurgical Institute in the position of Professor of the Department of Applied Mechanics and Construction Machines. Then
he moved to Lugansk Machine-Building Institute, where he
performed the duties of a Rector (1960–1974), a Head of the
Department of Hoisting, Construction, Road Machines and
Equipment (1983–2005). For many years Boris Pavlovych took
an active part in the activities of the Scientific and Methodological Council in the specialty of «Lifting and Transport Machines»
in the Educational and Methodical Association of the Universities of Machine-Building and Instrument-Making specialties of
the USSR Ministry of Higher Education.
B. P. Rumiantsev is an Honored Worker of Education of
Ukraine, Professor of East Ukrainian State University.

Рябенький Володимир Іванович
Випускник електромашинобудівного факультету (1981)
Директор департаменту компанії «Siemens»

Ryabenkyi Volodymyr Ivanovych
A graduate of Electric Machine Engineering Faculty (1981)
Director of «Siemens» Department

Н

ародився 11 червня 1953 р. у м. Ізюмі Харківської
області. Трудову діяльність розпочав електриком на Ізюмському оптично-механічному заводі.
Після проходження служби в армії, упродовж 1975–
1981 рр. навчався в Харківському політехнічному інституті. Згодом закінчив аспірантуру Дрезденського технічного університету. До 1999 р. працював викладачем
кафедри промислової електроніки ХПІ, а потім перейшов на роботу в українське відділення фірми «Siemens».
У 1999–2013 рр. обіймав посаду директора департаменту «Рішення для промисловості та технічний сервіс»
фірми «Siemens», був координатором програми «Наука
в бізнес», яку фірма реалізувала із кращими технічними
університетами України, зокрема із НТУ «ХПІ».
Нині Володимир Іванович працює в компанії
«Siemens» профконсультантом з питань розширення
ринку збуту в галузі електроенергетики України; консультантом депутата Верховної Ради України. Є членом
Спілки менеджерів України.

H

e was born on June 11, 1953 in Izyum city of
Kharkiv region. Volodymyr Ivanovych began his
career as an electrician at Izyum Optical-mechanical Plant. After serving in the army during 1975–1981,
he studied at Kharkiv Polytechnic Institute. Then he completed postgraduate studies at Dresden Technical University. Until 1999, he had been working as a lecturer of Industrial Electronics department at KhPI, and then he changed
his position to Ukrainian branch of the firm «Siemens». In
1999–2013, V. I. Ryabenkyi worked as the Director of the
department «Solutions for industry and technical services»
of «Siemens» company, he was the coordinator of «Science
in Business» program, which the company has implemented
with the best technical universities in Ukraine, including
NTU «KhPI».
Today Volodymyr Ivanovych works at «Siemens» company as a career advisor for market expansion in electric power sector of Ukraine; a consultant of the deputy of
Ukraine. He is a member of the Union of Managers of Ukraine.
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