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Випускник  
будівельного факультету 
(1952)

Заслужений діяч  
науки і техніки України

Доктор технічних наук,  
професор

Народився 6 квітня 1926 р. в с. Підгородня 
Межевського району Дніпропетровської об-
ласті. У 1947 р. став випускником будівельного 

технікуму в м. Макіївці Донецької області. У 1952 р. за-
кінчив з відзнакою Львівський політехнічний інститут. 
Упродовж 1955–1957 рр. навчався в аспірантурі цього ж 
вишу. Ф. Є. Клименко за час навчання у Львівському по-
літехнічному інституті зарекомендував себе старанним, 
сумлінним, наполегливим, цілеспрямованим та здібним 
студентом, що не пасує перед труднощами та впевнено 
йде до досягнення своєї мети.

Федір Єлисейович щиро вдячний викладачам альма-
матер — висококваліфікованим спеціалістам, справжнім 
майстрам своєї справи, що упродовж усіх років навчання 
були мудрими наставниками й порадниками, з великим 
ентузіазмом та неабиякою цікавістю розкривали юним, 
але надзвичайно обдарованим студентам перевірені ро-
ками викладацької практики професійні  секрети.

У 1959 р. здобув науковий ступінь кандидата техніч-
них наук, а в 1980 р. — доктора технічних наук.

Проф. Ф. Є. Клименко є автором 250 наукових праць, 
з них п’ять монографій (50 опубліковані за кордоном); 
співавтором першого підручника українською мовою 
«Металеві конструкції» (1994). Підготував 26 кандидатів 
технічних наук, має сім свідоцтв на винаходи, п’ять сріб-
них і бронзових медалей ВДНГ. Читав лекції і проводив 
наукові дослідження у Німеччині, Швеції, Фінляндії, Ав-
стрії, Польщі, Монголії та інших країнах.

Як видатний вчений, занесений до бібліографічних 
довідників ДУ «Львівська політехніка» (1844–1994) та 
до енциклопедії «Хто є хто в Україні» (1997).

Був дійсним членом Міжна-
родної академії оригінальних ідей 
та Академії будівництва України, 
заступником голови спеціалізо-
ваної ради ДУ «Львівська полі-
техніка» та ради Львівського дер-
жавного аграрного університету.

Проф. Федір Єлисейович Кли-
менко є видатним вченим сві-
тового рівня в галузі залізобе-
тонних і металевих конструкцій. 
Ним запроектований і розвива-

ється новий напрям — сталебетонні конструкції із зо-
внішнім стрічковим, листовим армуванням. На базі на-
пряму сформована наукова школа.

Ф. Є. Клименко — учасник бойових дій Великої 
Віт чизняної війни, має важке поранення, нагородже-
ний орденом Вітчизняної війни І ступеня, орденом за 
мужність України та 14 медалями. Належить до ро-
дини репресованих радянською владою в 30-х рр., ре-
абілітований.

За виробничу працю, науково-педагогічну та громад-
ську діяльність нагороджений численними медалями, 
знаками, почесними грамотами Міносвіти СРСР, УРСР 
та України, Почесною грамотою Ради Міністрів Мон-
голії, почесними грамотами ДУ «Львівська політехні-
ка», Львівського державного аграрного університету. 
У 1991 р. проф. Ф. Є. Клименку присвоєно почесне зван-
ня «Заслужений діяч науки і техніки України», а в 2000 р. 
призначена президентська стипендія.

Після повернення з Монголії Ф. Є. Клименко про-
довжував працювати доцентом Львівської політехніки. 
В 1968–1969 рр. пройшов стажування у Лейпцизькому 
будівельному інституті, читав лекції у Берлінській буді-
вельній академії, Дрезденському технічному університе-
ті, Веймарській вищій школі архітектури і будівництва. 
З 1980 р. Федір Єлисейович обіймав посаду завідувача 
кафедри будівельних конструкцій ДУ «Львівська полі-
техніка». Працював завідувачем 11 років, а в 1992 р. був 
запрошений на посаду професора будівельних кон-
струкцій Львівського державного сільськогосподар-
ського інституту. У 1994 р. став завідувачем цієї кафед-
ри. За останні сім років на кафедрі під керівництвом 

Ф. Є. Клименка було успішно за-
хищено шість кандидатських ди-
сертацій. У 1994 р. Ф. Є. Клименко 
у співавторстві із доц. В. М. Бара-
башем видав перший підручник 
української мовою «Металеві 
конструкції». У 2002 р. підруч-
ник перевиданий із додаткови-
ми трьома розділами. Підручник 
«Металеві конструкції» два рази 
подавався на  Державну премію 
України.
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