Від укладачів
Бібліографічний покажчик «Професор Кондратенко Юрій Пантелійович»
виходить у серії «Вчені ЧДУ імені Петра Могили» до 60-річного ювілею
відомого українського вченого, Заслуженого винахідника України, талановитого
педагога, засновника і незмінного Першого Віце-Президента Регіонального
міжвузівського центру, доктора технічних наук, професора кафедри інтелектуальних систем Чорноморського державного університету імені Петра Могили.
Покажчик побудовано за хронологічним принципом.
Бібліографічний покажчик містить декілька структурованих підрозділів,
зокрема, біографічні дані та основні дати життєвого шляху ювіляра, нагороди
почесні звання та відзнаки, список опублікованих наукових робіт, перелік
авторських свідоцтв та патентів на винаходи і корисні моделі.
Особливу увагу приділено опублікованим джерелам (навчальні посібники,
монографії, праці конференцій), які вийшли у світ при активному сприянні
ювіляра як відповідального редактора, наукового редактора, члена
редакційних колегій та рецензента. Один із розділів покажчика присвячений
аналізу діяльності ювіляра при підготовці та атестації наукових кадрів, де
наведено перелік дисертаційних робіт, що були виконані і захищені під
науковим керівництвом (кандидатські дисертації) та науковим консультуванням
(докторські дисертації) ювіляра, а також дисертаційних робіт, під час захисту
яких професор Ю. П. Кондратенко виступав офіційним опонентом. Крім того,
покажчик містить інформацію про енциклопедичні та інші фундаментальні
видання, в яких йдеться про ювіляра, авторські статті в газетах і журналах та
матеріали про діяльність професора Ю. П. Кондратенка.
У завершальній частині покажчика наведені деякі з попередньо опублікованих
статей та фрагментів, що висвітлюють життєвий шлях визнаного в Україні та у
науковому світі вченого.
Висловлюємо подяку Юрію Пантелійовичу за плідну співпрацю при
підготовці до друку цього бібліографічного покажчика, який, безумовно, буде
корисним як для молодих науковців та студентів, так і для широкого кола
досвідчених викладачів та працівників у галузі освіти і науки.
Леонід Павлович Клименко, доктор технічних наук,
професор, Заслужений діяч науки і техніки України;
Галина Володимирівна Кондратенко, кандидат
технічних наук, доцент;
Леонід Йосипович Теслер, переможець Всеукраїнського
конкурсу «Педагогічна публіцистика року», член Національної
спілки журналістів України.
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Заслуженому винахіднику України,
член-кореспонденту Королівської Академії
докторів наук (Каталонія, Іспанія),
академіку Академії наук суднобудування України,
Лауреату Премії ЦК ЛКСМУ
та УРС НТО,
Лауреату премії ВСНТО,
Першому Віце-президенту Регіонального
міжвузівського центру, професору,
доктору технічних наук, професору кафедри
інтелектуальних інформаційних систем
Чорноморського державного Університету
імені Петра Могили,

Юрію Пантелійовичу Кондратенку –

60 років!
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