Ректору ЧДУ імені Петра
Могили, заслуженому діячу науки і
техніки України, професору,
доктору технічних наук, академіку
Міжнародної інженерної академії та
Інженерної академії України,
президенту Асоціації
Університетів України
Леоніду Павловичу Клименку –

60 років!

Біографічні свідчення
про ювіляра
Клименко Леонід Павлович народився 29 січня 1951 року в м. Сміла
Черкаської області в родині будівельника. З 1952 до 1964 роки
проживав у м. Первомайську Миколаївської області. В 1958 році вступив
до середньої школи № 9 м. Первомайська. У 1964 році сім’я переїхала
до м. Миколаєва, де він вступив до школи № 41, яку закінчив у 1968 році
зі срібною медаллю, в цьому ж році вступив на факультет машинобудування Миколаївського кораблебудівного інституту імені адмірала
С. О. Макарова (нині – Національний університет кораблебудування
імені С. О. Макарова), який закінчив у 1974 році з відзнакою.
Трудову діяльність розпочав у 1974 році як стажист-дослідник
Миколаївського кораблебудівного інституту імені адмірала С. О. Макарова;
в 1976-1979 роках – аспірант очної аспірантури цього інституту. В
1980 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вивчення
технологічних шляхів підвищення надійності і довговічності деталей
циліндропоршньової групи форсованих суднових дизелів». У тому ж
році став Лауреатом премії Ленінського комсомолу України в галузі
науки і техніки.
З 1979 року по 1981 рік працював старшим інженером; з 1981 року по
1982 рік – старшим науковим співробітником; з 1982 року по 1985 рік –
асистентом кафедри технології суднового машинобудування; з 1985 року
по 1986 рік – старшим викладачем кафедри, а з 1986 року по 1996 рік –
доцентом Миколаївського кораблебудівного інституту імені адмірала
С. О. Макарова.
У 1995 році очолив оргкомітет із відкриття Миколаївської філії
Національного університету «Києво-Могилянська академія».
З 1996 року по 2002 рік – ректор Миколаївської філії Національного
університету «Києво-Могилянська академія», у 2002-2008 роках – ректор
Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра
Могили, з 2008 року до теперішнього часу – ректор Чорноморського
державного університету імені Петра Могили.
У 1997, 1998 роках – визнаний Городянином року м. Миколаєва в
номінації «Освіта».
У 2000, 2002 роках – обирався депутатом Миколаївської міської ради.
Квітень 2002 року – захист докторської дисертації на тему: «Теоретичні
засади та технології створення вузлів машин з перемінною зносостійкістю».
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Червень 2003 року – присвоєно звання професора кафедри екології.
Січень 2006 року – присвоєно почесне звання «Заслужений діяч
науки і техніки України».
Травень 2007 року – нагороджено нагрудним знаком Міністерства
освіти і науки України «За наукові досягнення».
Грудень 2008 року – нагороджено почесним знаком і дипломом
«Патріот України».
Січень 2009 року – нагороджено почесною відзнакою Миколаївської
міської ради «За заслуги перед містом Миколаїв».
Березень 2010 року – визнано кращим освітянином та науковцем
України, про що свідчать матеріали книги «Флагмани освіти і науки
України. – К. : Галактика, 2010».
Академік Міжнародної інженерної академії та інженерної академії
України.
Автор більше 100 наукових праць.
Одружений. Дружина – Людмила Петрівна працює начальником
експлуатаційно-технічного відділу університету. Донька Ганна – кандидат
економічних наук, доцент, працює директором Інституту післядипломної
освіти Чорноморського державного університету імені Петра Могили.
Син – Юрій, після здобуття вищої освіти, наслідуючи приклад діда,
успішно займається будівельним бізнесом. Мати – Клавдія Єфремівна
перебуває на пенсії. Онуки: Леонід навчається у Миколаївському
муніципальному колегіумі, Микола відвідує дитячий садок. Зять Павло –
директор фірми.
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