Урядові та відомчі нагороди
й інші відзначення
Ю. П. Кондратенка
1970 р.
Золота медаль після закінчення Біленьківської середньої школи
(Запорізький р-н, Запорізька обл.).
1976 р.
Відзнака (червоний диплом) Миколаївського кораблебудівного
інституту імені адмірала С. Й. Макарова (факультет електрообладнання суден).
1977 р.
Диплом І-го ступеня Чорноморського міжобласного правління НТО
за перше місце в конкурсі наукових робіт молодих вчених.
1978 р.
Диплом ІІІ-го ступеня Оргкомітету VII студентської науковотехнічної конференції вузів Міністерства рибного господарства СРСР
(інж. Ю. П. Кондратенку за наукове керівництво студентами С. Ю. Голубєвим
та О. Г. Бєляковим, доповідь «Дослідження алгоритмів адаптивної
ідентифікації суднових об’єктів керування»).
1979 р.
Нагрудний знак «Лауреат премії ЦК ЛКСМУ та УРС НТО» і
Диплом першого ступеня Лауреата премії ЦК ЛКСМУ та УРС НТО за
кращі розробки молодим вченим і спеціалістам – членам НТО в
області науки і техніки (академік АН УРСР В. І. Трефілов), наукова
робота «Исследование некоторых вопросов автоматизации и механизации технологических процессов в судостроении и морской технологии» (Перша премія).
Почесне звання «Кращий молодий винахідник України».
1980 р.
Нагрудний знак «Лауреат премії ВСНТО» і Диплом ВСНТО за
кращі розробки молодим вченим і спеціалістам – членам НТО в області
науки і техніки (академік АН СРСР О. Ю. Ішлінський), наукова робота

10

«Разработка перспективных технологических процессов и средств их
автоматизации в судостроительном производстве» (Перша премія).
Рішення Центрального науково-дослідного інституту «РУМБ» про
передачу в порядку обміну досягненнями матеріалів наукових статей
Ю. П. Кондратенка (в журналах «Труды НКИ») до Німецької Демократичної Республіки.
1982 р.
Нагрудний знак «Лучшему активисту научно-технического
общества» (академик АН СССР Н. Н. Исанин, Центральное правление
НТО имени академика А. Н. Крылова).
1983 р.
Почесний знак «Винахідник СРСР».
1984 р.
Диплом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР та
ЦК ЛКСМУ (к.т.н. Кондратенку Ю. П. – науковому керівнику переможця
Республіканського конкурсу студентських наукових робіт).
1985 р.
TESTIMONIAL (Грамота) of participation in the World Exibition of
Achievements of Young Inventors BULGARIA’85.
1986 р.
Почесна Грамота ЦК ВЛКСМ – творчому молодіжному колективу
Миколаївського кораблебудівного інституту м. Миколаїв Української
РСР (керівник Кондратенко Ю. П.) за велику роботу по проведенню
Міжнародної виставки науково-технічної творчості молоді «Зеніт-86»
та активну участь у прискоренні науково-технічного прогресу».
Занесений на Дошку Пошани Миколаївського ордена Трудового
Червоного Прапора кораблебудівного інституту імені адмірала С. Й. Макарова.
1987 р.
Бронзова медаль ВДНГ СРСР (Виставка досягнень народного
господарства СРСР) за досягнуті успіхи у розвитку народного
господарства СРСР.
1988 р.
Грант на наукове стажування в Чунцинському університеті, КНР.
1995 р.
Почесний знак Міністерства освіти України «Відмінник освіти
України».
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Обрання до складу GAMM (International Associationof Applied
Mathematics and Mechanics), ФРН.
Почетная грамота Николаевского областного совета профсоюзов
«Кондратенко Юрию Пантелеевичу – члену профкома за многолетнюю активную работу в профсоюзах и в связи с 75-летием
Украинского государственого морского технического университета».
1996 р.
Диплом про обрання дійсним членом Академії наук суднобудування України.
1998 р.
Диплом про обрання дійсним членом Української Академії
економічної кібернетики.
1999 р.
Сертифікат про обрання до складу The Institute of Marine Engineers –
IMarE, Лондон, Великобританія.
Сертифікат про обрання до складу The Royal Institute of Naval
Architects – RINA, (статус – Fellow), Лондон, Великобританія.
2000 р.
Сертифікт Real Academia de Doctors (Catalunia, Espana) про обрання
Academico Correspondiente з присвоєням титулу «Іллюстрісімо Сеньор».
Грант DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) на наукове
стажування в Рурському університеті, Бохум, Німеччина (Сертифікат).
Свідоцтво академіка про обрання дійсним членом Підйомнотранспортної Академії наук України.
2002 р.
Грамота Управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації за вагомий внесок у справу підготовки кваліфікованих
спеціалістів для народного господарства України та з нагоди 100-річного
ювілею кораблебудівної освіти.
2003 р.
Грант IREX (International Research Exchange Programm) на наукове
стажування в Клівлендському університеті, штат Огайо, США та
Назарет коледжі Рочестера, штат Нью-Йорк, США (Сертифікат).
2004 р.
Грамота Національного університету кораблебудування імені адмірала
Макарова за високі показники у підготовці інженерних та наукових
кадрів.
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Грамота Миколаївського муніципального колегіуму за активну
співпрацю у справі навчання і виховання підростаючого покоління.
2005 р.
Диплом про обрання членом-кореспондентом Інженерної академії
України.
Грамота Миколаївського державного гуманітарного університету
імені Петра Могили за високі досягнення в науковій і творчій діяльності.
Грамота Національного університету кораблебудування імені адмірала
Макарова за краще керівництво підготовкою іноземних аспірантів.
Експерт Всеукраїнської експертної мережі – ВЕМ (Запрошення
Президента ВЕМ В. С. Брюховецького).
2006 р.
Почесна Грамота Південного наукового центру Національної
академії наук України і Міністерства освіти і науки України з нагоди
Дня науки України та за багаторічну педагогічну та наукову діяльність
та особистий внесок у розвиток комп’ютеризованих систем управління,
підготовку наукових кадрів (академік НАН України С. А. Андронаті).
Почесна Грамота Верховної Ради України за особливі заслуги перед
Українським народом (Голова ВР України В. Литвин).
Почесна Грамота Академії наук суднобудування України за великий
вклад у розвиток української суднобудівної науки та в зв’язку з
10-річним ювілеєм АНСУ.
Phi Beta Delta Membership Certificate (Honor Society for International
Scholars, ZETA OMICRON Chapter).
2007 р.
Переможець Всеукраїнського конкурсу «Винахід – 2006» (патент
України № 14569 «Адаптивний захватний пристрій інтелектуального
робота»).
Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України за багаторічну
сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих
спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність (Міністр С. М. Ніколаєнко).
Почесна грамота Спілки наукових та інженерних об’єднань України за
значний внесок у розвиток науки і техніки (Президент СНІО, академік
НАН України А. П. Шпак).
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Грамота Національного університету кораблебудування імені
адмірала Макарова за активну та плідну винахідницьку діяльність та з
нагоди Дня винахідника і раціоналізатора України.
2008 р.
Почесне звання «Заслужений винахідник України» (Указ Президента
України від 17 січня 2008 р.).
Грамота Миколаївського державного гуманітарного університету
імені Петра Могили до Дня комп’ютерного факультету «нагороджується
найсуворіший та найсправедливіший Кондратенко Юрій Пантелійович
за високу повагу серед студентів».
Грамота Національного університету кораблебудування імені адмірала
Макарова за активну винахідницьку діяльність у 2007/2008 н. р. і з
нагоди Дня винахідника і раціоналізатора України.
2010 р.
Грамота Національного університету кораблебудування імені адмірала
Макарова за плідну та ефективну винахідницьку діяльність у 2009 році.
Грант DAAD на наукове стажування в Рурському університеті, Бохум,
Німеччина (Сертифікат).
2011 р.
Золота медаль, Американський Біографічний Інститут, США.
DAAAM Membership Certificate (Danue Adria Association for Automation & Manufacturing – DAAAM International Vienna).
2012 р.
Ювілейна медаль «20 років незалежності України».
2013 р.
Грамота ректорату Чорноморського державного університету імені
Петра Могили за значні досягнення в науково-дослідній діяльності та з
нагоди Дня науки.

14

