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ИНФОРМАЦИЯ

вІтаЄмО з ЮвІлеЄм ЮрІЯ КУпрІЯнОвиЧа БОнДаренКа! 

26 серпня 2017 р. відсвяткував свій 70-річний 
ювілей Юрій Купріянович Бондаренко – канди-
дат технчних наук, провідний науковий співробіт-
ник Інституту електрозварювання ім. Є.О. патона 
нан України, заступник керівника Дп нтЦ «Се-
прОз» нан України, член-кор. транспортної ака-
демії України, лауреат Державної премії України в 
галузі науки і техніки.

Ю. К. Бондаренко народився в Києві. після 
закінчення в 1971 р. Київськогоу політехнічного 
иститутe, незмінно працює в Інституті електро-
зварювання ім. Є. О. патона нан України (Іез). 
У 1985 р. закінчив аспірантуру в ленінградсько-
му інституті інженерів залізничного транспорту 
(керівник – професор а. К. Гурвич), у 1986 р. за-
хистив кандидатську дисертацію за фахом «ме-
тоди контролю в машинобудуванні». займаєть-
ся дослідженнями, розробкою та впровадженням 
засобів забезпечення якості в галузях машинобу-
дування, транспорту, нафтопроводів та хімічної 
промисловості. він приймав безпосередню участь 
у розробці і впровадженні систем неруйнівного 
контролю й забезпечення якості на ряді провідних 
підприємств: «мостобуд № 1» (Київ), Дрогобиць-
кий долотний завод, харцизький трубний завод, 
Крюківський вагонобудівний завод, ІЦ «титан» 
(Київ), нвФ «зонд» (Івано-Франківськ), вО «Оріа-
на» (Калуш), виксунський і Бакинський металур-
гійні заводи та на багатьох інших промислових 
підприємствах, керував роботами з підготовки до 
акредитації 15-ти випробувальних лабораторій Іез.

зараз Юрій Купріянович успішно керує провід-
ним в Україні напрямом, який здійснює роботи з 
технчної експертизи та організації випробувань 
зварних конструкцій, виробів, матеріалів, техно-
логій, розробки систем управління якістю зварю-
вального виробництва, а також досліджує про-

блеми та методи забезпечення якості, технічноі 
експертизи, управління ризиками у зварювально-
му виробництві, технологічних процесів зварю-
вання та технічних послуг у галузі зварювання і 
неруйнівного контролю.

Ю. К. Бондаренко – один із організаторів на-
ціонального атестаційного комітету України з не-
руйнівного контролю. Упродовж 27 років входить 
до складу правління Ут нКтД, є членом товари-
ства зварювальників України, головою атестацій-
ної комісії персоналу з акредитації національного 
агентства акредитації України; технічних комітетів 
національного органу стандартизації тК-44, тК-78, 
аудитором із системи управління якістю «тUV Rein-
land», аудитором із продукції і послуг в системі «Укр-
СепрО», одним із учасників розробки і гармоніза-
ції стандартів та інших нД у галузі зварювання, 
контролю і забезпечення якості у зварювально-
му виробництві, делегатом 5-ї комісії «Контроль 
і забезпечення якості» міжнародного інституту 
зварювання (ІІW). він пройшов навчання в англії 
за програмою «TASIC», Датському інституті зва-
рювання «FORCE», у Берліні в рамках програми 
«AMOS-проект», є членом редакційних рад жур-
налів «тД і нК» і «Сварщик», автором біля 200 ста-
тей та більше 20 авторських свідоцтв і патентів.

він нагороджений подякою «за заслуги» Держ-
стандарту України, нагрудним знаком і сертифікатом 
міжнародного інституту зварювання, грамотою «за 
особливий внесок у ліквідацію наслідків аварії на 
ЧаеС» мнС України, почесною грамотою Київсь-
кого міського голови «за вагомий особистий внесок 
у розвиток промисловості, багаторічну сумлінну 
працю і високий професіоналізм», почесною гра-
мотою Української асоціації якості «за сприяння ро-
звиткові руху за якість і досконалість в Україні».

прекрасні людські якості Юрія Купріяновича 
Бондаренка, його висока ерудиція і комунікабель-
ність здобули йому авторитет і заслужену повагу 
дефектоскопічної спільноти України.

з нагоди вашого Ювілею прийміть, вельмиша-
новний Юрію Купріяновичу, найщиріші вітання 
від ваших друзів і колег! ви справжній професіо-
нал в галузі нК і тД, людина компетентна, вольо-
ва і доброзичлива. від щирого серця бажаємо ще 
багато наповнених корисними справами і земни-
ми радощами років. нехай ваша плідна праця 
буде щедрою на професійні здобутки, а ваш жит-
тєвий досвід і надалі слугує нашій з вами спіль-
ній діяльності на почесному і відповідальному на-
прямку неруйнівного контролю та забезпечення 
якості зварних конструкцій.

Редколегія та редакція журналу 
«Технічна діагностика і неруйнівний контроль»


