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Н

ародився 23 липня 1936 р. в с. Михайло-Лукашеве Вільнянського району Запорізької області
в родині вчителів. У 1958 р. з відзнакою закінчив
електроенергетичний факультет ХПІ. У 1958–1970 рр. працював у СКБ гідротурбін Харківського турбінного заводу.
Брав безпосередню участь у проектуванні систем автоматики та регулювання для Дніпровської ГЕС-2, Київської
і Канівської ГЕС, Київської ГАЕС, Клостерфосс ГЕС (Норвегія), Влоцлавек ГЕС (Польща), Івайловград ГЕС (Болгарія). Також брав участь у створенні однієї з найбільших
у Європі гідротурбінної лабораторії. Працюючи на заводі,
в 1967 р. захистив кандидатську дисертацію.
У 1970 р. перейшов на роботу до Українського заоч
ного політехнічного інституту. Працював на посадах старшого викладача, доцента, завідувача кафедри, заступника
декана енергетичного факультету, проректора з наукової
роботи, а в 1978 р. був призначений ректором інституту.
В 2002 р. обіймав посаду радника ректора та за сумісництвом — завідувача кафедри електроенергетики. Завдяки
Станіславу Федоровичу заочний навчальний заклад був
перепрофільований на денний і отримав статус Харківського інженерно-педагогічного інституту, а після акредитації в 1994 р. — Української інженерно-педагогічної академії. У 1994 р. захистив докторську дисертацію. Створив
наукову школу в галузі автоматичного регулювання гідроагрегатів. Автор понад 280 наукових праць (більш як
30 з них опубліковані в закордонних виданнях), трьох підручників, шістьох монографій, 23 посібників, 16 винаходів
і патентів. Підготував трьох докторів та сімох кандидатів
наук. Є науковим консультантом у галузі автоматики і регулювання НВО «Турбоатом» і БО «Укргідроенерго», членом
науково-технічної ради інституту «Укргідропроект».
У вересні 2010 р. перейшов працювати на кафедру
електричних станцій НТУ «ХПІ». Тисячі учнів професора
працюють на ТЕС, АЕС, ГЕС, у проектних і науководослідних інститутах і навчальних закладах України енергетичного профілю. За заслуги перед Батьківщиною удостоєний ордена «Знак Пошани», медалі «Ветеран праці».
За досягнення в галузі науки та освіти нагороджений знаками Ярослава Мудрого та «Петро Могила», Золотою
медаллю Американського бібліографічного товариства
«Пошана Америки».

H

e was born on July 23, 1936, in Ukraine, Zapo
rizhzhia region, Mykhailo-Lukasheve village, in a
teachers’ family. He graduated with distinction from
Kharkiv Polytechnic Institute, electric power engineering Faculty,
in 1958. From 1958–1970, he worked for hydro turbines SDB
(special design bureau) at Kharkiv turbine plant. S. F. Artiukh
took direct participation in designing of automatics and regulation systems for Dnipro-hydro electric station-2 (Dnipro HPP‑2),
Kyiv and Kaniv HPP, Kyiv HAPP, Klosterfoss HPP (Norway),
Vlotslavek HPP (Poland), Ivailovgrad HPP (Bolgaria). He also
participated in the foundation of one of the largest European
hydroturbine laboratories. In 1967, he defended his Candidate’s
degree, while working for the plant.
In 1970, S. F. Artiukh switched to work at Ukrainian extramural Polytechnic Institute. He worked as a senior lecturer, an Associate Professor, Head of the Department, Dean Assistant of Electric
Power Engineering Faculty, Vice-Rector for Research, and in 1978,
he was appointed the Rector of the Institute. In 2002, he occupied
the position of Rector Advisor and Head of Electric Power Engineering Faculty on extramural basis. Due to Stanislav Fedorovych’s generalship, the extramural educational establishment was converted
to full-time awarding the status of Kharkiv Engineering-Pedagogical
Institute, and after the accreditation in 1994 — U
 krainian Engineering-Pedagogical Academy. In 1994, S. F. Artiukh defended Doctor’s degree. He created a scientific school in the area of automatic
regulation of hydroelectric generating sets. He has published over
280 scientific works (over 30 — in overseas publishing houses),
3 course books, 6 monographs, 23 practice books, 16 inventions
and patents. He has trained 3 Doctors of Sciences and 7 PhDs
in Sciences. Nowadays S. F. Artiukh is an academic advisor in an
automatics and regulation field for «Turboatom» Research and Production Association and «Ukrhydroenergo». He is a member of a
scientific-technical council of «Ukrhydroproject» Institute.
In September, 2010 he started to work at the department of
electric stations, NTU «KhPI». Thousands of the professor’s students work for TPP, APP, HPP, at the project, scientific and research
institutes and energetic educational establishments of Ukraine. For
merits to the Motherland S. F. Artiukh was awarded the order of
Badge of Honor, the medal for veteran of labor. For the achievements in science and education fields he was awarded the Badges
of Yaroslav the Wise and Petro Mohyla, Golden medal of American
bibliographic association «Glory to America».
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