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Біографічні свідчення 
про ювіляра 

 
 

Кондратенко Юрій Пантелійович народився 12 листопада 1953 року в 

селі Фрунзе, Іванівського району, Херсонської області. У 1956 році сім’я 

переїхала в село Біленьке Запорізького району, Запорізької області.  

У цьому мальовничому селі, розташованому на березі Дніпра за  

25 км від міста Запоріжжя та знаменитої козацької Хортиці, пройшло 

дитинство і юнацькі роки, упродовж яких Юрій закінчив музичну 

школу по класу баяна, був головою туристичного осередку школи, 

капітаном шкільної команди, яка на обласних змаганнях посіла перше 

місце зі спортивного орієнтування та третє місце з туристської техніки, 

брав участь в олімпіадах різного рівня з математики та фізики, захоплю-

вався баскетболом, плаванням, настільним тенісом, рибальством.  

Батько, Пантелій Степанович, був військовослужбовцем, а мама, 

Антоніна Павлівна, – медичним працівником.  

Після закінчення в 1970 році Біленьківської середньої школи Юрій 

вступив до Миколаївського кораблебудівного інституту імені адмірала 

С. Й. Макарова (МКІ) на факультет електрообладнання суден. 

Починаючи з 3-го курсу, Юрій займався науковою роботою на 

кафедрі електричних машин та СЕС з к.т.н., доцентом Аніщенко 

Євгеном Івановичем, а пізніше – на кафедрі електрообладнання суден 

під керівництвом к.т.н., доцента Ткаченка Олександра Миколайовича. 

У студентські роки Юрій був активним бійцем студентських будівельних 

загонів, у складі СБД «Корабел-1» та «Ветерани» п’ять разів виїжджав  

на будівництва Казахстану та України, захоплювався самбо, був 

баяністом танцювального гурту клубу «Корабел» МКІ, брав активну 

участь у громадському житті як комсорг групи, член профспілкового 

бюро факультету, член студентського профкому інституту та член 

ради дипломників інституту. 

Після закінчення в 1970 році МКІ залишився працювати в науково-

дослідному секторі рідного вищого навчального закладу, а в 1978 році 

вступив до аспірантури на кафедрі автоматичного регулювання СЕУ, 

де успішно проводив наукові дослідження за темою кандидатської 

дисертації «Разработка и иследование элементов и адаптивных 

устройств систем управления манипуляционных роботов, функциони-

рующих в нестационарной среде» (науковий керівник О. М. Ткаченко). 
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Після захисту дисертації 25 січня 1983 року в Одеському політех-

нічному інституті працював у МКІ на посадах молодшого наукового 

працівника, асистента, старшого викладача та доцента кафедри 

автоматичного регулювання СЕУ, заступником декана вечірнього 

кораблебудівного факультету, заступником декана факультету електро-

обладнання суден, протягом п’яти років був головою ради молодих 

вчених і спеціалістів МКІ, членом профкому МКІ. 

У 1989 році був призначений ректором МКІ проф. М. М. Александро- 

вим на посаду заступника директора з наукової роботи Науково-

виробничого центру при МКІ, до складу якого входили всі наукові 

підрозділи МКІ, що проводили дослідження в рамках держбюджетних 

та госпрозрахункових тем і проектів, обчислювальний центр МКІ, 

дослідно-експериментальний завод МКІ та вся господарча частина 

МКІ. 

У 1991 році вступив до докторантури Українського державного 

морського технічного університету – УДМТУ (наукові консультанти 

проф. М. М. Александров та проф. Р. Г. Джагупов), на кафедрі автоматики 

проводив дослідження в рамках докторської дисертації «Методы и 

средства синтеза устройств для систем управления объектами со 

случайно изменяющимися условиями функционирования: основы 

теории и проектирования», яку захистив достроково (до закінчення 

докторантури) 26 травня 1994 року.  

У подальшому працював професором кафедри автоматики, відкрив 

в УДМТУ нову спеціальність за напрямом підготовки «Комп’ютери-

зовані системи управління та автоматики», а в 1998 році за підтримки 

керівництва УДМТУ та електротехнічного факультету створив і був 

першим завідувачем нової кафедри комп’ютеризованих систем упра-

вління. 

У 1999 році за запрошенням ректора Клименка Леоніда Павловича 

перейшов на роботу в Миколаївську філію Національного університету 

«Києво-Могилянська академія», яка в подальшому була трансформована в 

Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра 

Могили, а з грудня 2008 року – в Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, де Кондратенко Юрій Пантелійович 

протягом 14 років працює професором кафедри інтелектуальних 

інформаційних систем (комп’ютерних технологій).  
Активна життєва позиція Ю. П. Кондратенка сприяла розвитку 

професійної співпраці ЧДУ ім. Петра Могили з комп’ютерною компанією 
Aldec, Іnc. (США), DAAAM International Association for Automation & 
Manufacturing (Австрія), Real Academy of Doctors та Real Academia de 
Ciencias Economicas y Financieras (Іспанія), Ruhr University Bochum 
(Німеччина), Cleveland State University та Nazareth College (США), 
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Stord/Haugesund University College (Норвегія), Barcelona University 
(Іспанія). 

Професор Ю. П. Кондратенко є автором більше 100 винаходів, 
опублікував більше 300 наукових праць, у т. ч. статті в журналах 
«Проблемы управления и информатики», «Технічна електродинаміка», 
«Электронное моделирование», «Управляющие системы и машины», 
«Електротехнічні та комп’ютерні системи і комплекси», «Системні 
дослідження та інформаційні технології», «Проблеми інформаційних 
технологій», «Радіоелектронні та комп’ютерні системи», «Радіо-
електроніка. Інформатика. Управління», ««Системні технології», 
«Автоматизация судових технических средств», «Судовождение», 
«Судоходство», «Технічні вісті» та ін. Більше 50-ти наукових праць 
опубліковано за кордоном (США, Німеччина, Іспанія, Польща, 
Австрія, Китай, Франція, Сингапур та ін.), у т. ч. у всесвітньо відомих 
видавництвах Springer, Academic Verlag, Pergamon Press, World 
Scientific та ін.  

Як науковий керівник підготував 8 докторів (1) та кандидатів (7) наук. 
Член спеціалізованих рад у ЧДУ (заступник голови ради, з 2011 р.), 

ОНПУ (з 1996 р.), Севастопольському та Херсонському національних 
технічних університетах (1997-2003 рр.), делегат IV, V та VІ Все-
українських з’їздів СНІО, голова ДЕК в університетах Одеси, Херсона, 
Миколаєва.  

Член програмних комітетів Міжнародних конференцій MS’2013 
(Іспанія, Греція), IDAACS’2013 (Німеччина), MS’2012 (США, Білорусь, 
Бразилія), 17th – 22nd International DAAAM Symposium (Австрія), 
MS’2010 (Іспанія), CAMS’2010 (Німеччина), DECOM-TT 2009 (Ма-
кедонія), CAMS’2007 (Хорватія), DECOM-TT 2007 (Туреччина), 
Екстремальна робототехніка – 2008 (Росія), АВТОМАТИКА (Україна), 
Міжнародної школи з моделювання (Україна – Польща).  

Читає лекції студентам ЧДУ ім. Петра Могили та НУК ім. адмірала 
Макарова (за сумісництвом) з автоматичного керування, теорії та систем 
підтримки прийняття рішень, теорії нечітких множин і нечіткої логіки, 
основ наукових досліджень.  

Читав наукові лекції на запрошення університетів у Касселі (Німеч-
чина), Клівленді та Рочестері (США), Варшаві (Польща) та Влади-
востоці (Росія). 

Одружений. Дружина – Галина Володимирівна, кандидат технічних 
наук, доцент, працює доцентом кафедри інтелектуальних інформаційних 
систем ЧДУ ім. Петра Могили. Син Володимир – переможець Fulbright 
програми (2008 р.), аспірант кафедри прикладної математики та 
статистики Колорадського університету (Денвер, США). Донька Ніна – 
переможець Fulbright програми (2012 р.), магістрант Університету 
Південної Кароліни (Колумбія, США). Мати – Антоніна Павлівна 
перебуває на пенсії. 


