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СПІВЧУТТЯ

«Я переконаний, що дуже важливо 
працювати, займатися цікавою і корисною 
справою. І головне — отримувати при 
цьому задоволення. Незважаючи на те, що 
робота іноді буває виснажливою, вона все 
одно повинна повністю захоплювати. Це  
і є, на мій погляд, сенс людського життя». 
Борис Патон

Національна академія 
наук України з глибо-

ким сумом повідомляє, що 
19 серпня ц.р. світову і ві-
тчизняну науку спіткала 
велика втрата — на 102-му  
році життя зупинилося сер-
це видатного українського 
вченого в галузі металургії, 
технології металів, електро-
зварювання та матеріало-
знавства, організатора на-
уки, державного та громад-
ського діяча, Президента 
Національної академії на-
ук України, директора Ін-

ституту електрозварюван-
ня імені Є.О. Патона НАН 
України, двічі Героя Соціа-
лістичної праці, першого Ге-
роя України академіка Бо-
риса Євгеновича Патона.

Борис Євгенович Па-
тон народився 27 листопа-
да 1918 року в Києві в роди-
ні професора Київського по-
літехнічного інституту Євге-
на Оскаровича Патона. 

Його інженерна і наукова 
діяльність розпочалася 1942 
року в Інституті електрозва-
рювання, який тоді перебу-

вав на території «Уралва-
гонзаводу» в Нижньому Та-
гілі. Відтоді протягом оди-
надцяти років Борис Євгено-
вич працював разом із бать-
ком, який очолював Інсти-
тут електрозварювання. Це 
були роки його становлен-
ня як науковця та дослід-
ника, а згодом і як керівни-
ка великого науково-вироб-
ничого колективу. Він про-
довжив і блискуче розвинув 
справу, розпочату батьком, 
із яким створив всесвітньо 
відому патонівську науко-
ву школу, та 67 років очолю-
вав визнаний у всьому сві-
ті науково-технічний комп-
лекс — Інститут електро-
зварювання ім. Є. О. Па тона  
НАН України. 

Світове визнання Б. Є. Па-
тон здобув своєю різнобіч-
ною та надзвичайно плід-
ною науковою й інженер-
ною діяльністю, прагнен-
ням спрямувати фундамен-
тальні наукові дослідження 
на розв’язання актуальних 
проблем науково-технічно-
го прогресу. Своїми працями 
він заклав підґрунтя дуго-
вого зварювання, а саме те-
орії автоматів для дугового 
зварювання, яка згодом бу-
ла розвинена багатьма фа-
хівцями в галузі автоматич-
ного управління процесами 
зварювання. 

Під керівництвом Б. Є. Па-
тона було здійснено дослі-
дження в галузі зварю-
вальних джерел живлення, 
створено процеси дугового, 
електрошлакового, контак-
тного, електронно-промене-
вого та багатьох інших про-
цесів зварювання і спорід-
нених технологій; викона-
но великий комплекс фун-
даментальних і приклад-

них досліджень у галузі ста-
тичної та циклічної міцнос-
ті зварних з’єднань, їхньо-
го опору крихким і втомним 
руйнуванням, працездат-
ності в умовах низьких тем-
ператур. Уперше в Україні 
з’явилися системи діагнос-
тики зварних конструкцій, 
до яких висувають підвище-
ні вимоги безпеки експлуа-
тації. Б. Є. Патон очолив до-
слідження з використання 
електрошлакового процесу 
для поліпшення якості ме-
талів і сплавів, унаслідок чо-
го з’явився принципово но-
вий напрям у металургії — 
електрошлаковий переплав 
і лиття. Технології, розро-
блені під його керівництвом, 
успішно працюють на землі, 
під водою і в космосі. Борис 
Євгенович запропонував ви-
користовувати методи зва-
рювання для з’єднання жи-
вих тканин. 

У 1962 році Б. Є. Патон 
був обраний президентом 
Академії наук УРСР (нині 
Національна академія на-
ук України). Глибоке розу-
міння ролі науки в суспіль-
стві, її цілей і завдань, висо-
кий міжнародний автори-
тет ученого, відданість нау-
ці, невичерпна енергія та 
високі моральні якості, ак-
тивна громадсько-політич-
на діяльність, досвід керів-
ництва великими наукови-
ми колективами стали ви-
значальними аргумента-
ми в обранні Бориса Євге-
новича на посаду президен-
та академії. Відтоді він про-
тягом 58 років очолював цю 
провідну наукову організа-
цію України. 

На відповідальному по-
сту президента НАН Укра-
їни ще більше розкрився йо-

го талант організатора нау-
ки. За участі Бориса Євгено-
вича Патона розроблено но-
ву структуру академії на-
ук, її новий статут, спрямо-
ваний на найраціональніше 
використання наукових сил 
і засобів, їх концентрацію в 
розв’язанні найважливіших 
фундаментальних та при-
кладних наукових проблем, 
що мають важливе значен-
ня для економіки країни, 
створено десятки нових ін-
ститутів та організацій, що 
розвинули і поглибили до-
слідження в пріоритетних 
наукових напрямах. 

Виняткові здібності Бо-
риса Євгеновича як ліде-
ра, ученого й організато-
ра виявилися у драматичні 
дні трагедії на Чорнобиль-
ській АЕС. Колективи бага-
тьох інститутів Академії на-
ук УРСР, її президія вже з 
перших днів працювали над 
ліквідацією наслідків цієї 
катастрофи. 

У роки незалежнос-
ті України Б. Є. Патон бага-
то зробив для збереження 
і примноження потенціалу 
вітчизняної науки, розгор-
тання нових наукових на-
прямів, необхідних для роз-
будови незалежної європей-
ської держави, її економіки, 
науково-технічної, освіт-
ньої, соціально-культурної 
сфер, зміцнення обороно-
здатності держави. 

Б. Є. Патону належить 
значний внесок у розви-
ток міжнародного науково-
го співробітництва України, 
входження вітчизняної на-
уки до європейського і сві-
тового наукового просто-
ру. За його ініціативи в 1993 
році створено Міжнарод-
ну асоціацію академій наук 

(МААН), що об’єднала на-
ціональні академії 15 кра-
їн Європи й Азії. Протягом 
майже чверті сторіччя Бо-
рис Євгенович був незмін-
ним президентом цієї асо-
ціації. 

Б. Є. Патона неодноразо-
во обирали до складу вищих 
органів державної влади 
Радянського Cоюзу й Укра-
їни. Він був керівником та 
членом багатьох важливих 
комітетів і комісій. Обіймаю-
чи високі посади, Борис Єв-
генович плідно працював з 
глибоким почуттям особис-
тої відповідальності перед 
державою, народом та влас-
ною совістю.

Борис Євгенович Патон 
продовжував працювати 
до останніх днів свого жит-
тя. Його життєвий шлях — 
взірець відданості улюбле-
ній справі, науці, Україні. 
Усі, кому пощастило спілку-
ватися з Борисом Євгенови-
чем, знали його як надзви-
чайно творчу особистість, 
мудру, глибоко порядну і до-
брозичливу людину з фан-
тастичною енергією, жагою 
до праці, гострим аналітич-
ним розумом, теплим гумо-
ром і високою людяністю.

Всесвітньо визнаний уче-
ний, взірець дослідника, ви-
датний організатор науки, 
справжній син українсько-
го народу — світла пам’ять 
про Бориса Євгеновича Па-
тона назавжди залишиться 
в серцях усіх, хто його знав 
і працював з ним.

Висловлюємо щирі спів-
чуття рідним, друзям, ко-
легам, учням Бориса Євге-
новича.

Президія Національної 
академії наук України

Президент  
Володимир Зеленський:

«Металург, інженер, винахідник, науковець, викла-
дач. Перший нагороджений званням Героя України. 
Академік. Геній. Легенда. Є багато слів, якими можна 
описати Бориса Євгеновича Патона. Однак немає та-
ких слів, які повною мірою могли б розкрити масштаб 
його постаті.

І масштаб тієї втрати, якої сьогодні зазнала наша 
країна. У віці 101 року від нас пішов великий українець.

Я щиро дякую долі за те, що в житті мені випала мож-
ливість особисто поспілкуватися з Борисом Євгенови-
чем. Це була грандіозна особистість. Важко писати про 
нього в минулому часі.

Мої щирі співчуття родині та близьким Бориса Євге-
новича. Вічна пам’ять!»

Прем’єр-міністр  
Денис Шмигаль:

«Велика втрата для України. Пішов із життя Герой Укра-
їни та легендарний учений Борис Євгенович Патон. Люди-
на з великої літери. Понад пів століття він очолював Націо-
нальну академію наук. Подарував людству більш ніж чо-
тири сотні винаходів. Вагомий особистий внесок і сумлін-
ну працю Бориса Євгеновича на користь України та всьо-
го наукового світу пам’ятатиме ще не одне покоління. Світ-
ла пам’ять».

Голова Верховної Ради 
Дмитро Разумков:

«Щирі співчуття близьким та колегам Бориса Євгено-
вича Патона, який пішов із життя. Його внесок у розви-
ток української науки — неоціненний, і саме завдяки йо-
го невтомній праці сьогодні ми можемо пишатися нашою 
Націо нальною академією наук. Його непереборний опти-
мізм та жага до пізнання надихали!»

Сумуємо за великою людиною 
 Антикризова рада громадських організацій, Український союз 

промисловців і підприємців, Об’єднання організацій роботодавців 
України висловлюють глибокий жаль з приводу смерті видатного 
вченого нашого часу, беззмінного президента Національної академії 
наук України, Героя України та великого друга промислової спільноти  

Бориса Євгеновича Патона. 
Його внесок в науку був безцінним: Б.Є. Патон — автор понад 1000 

публікацій, 20 монографій,  більш як  400 винаходів. Звання Героя 
України він отримав з формулюванням «за самовіддане служіння на-
уці, визначні досягнення в галузі зварювання та спеціальної електро-
металургії». З 1953 року Б.Є. Патон очолював  Інститут електрозварю-
вання імені Є.О. Патона.

Усе своє життя він присвятив розвитку Національної академії на-
ук України,  продовжуючи  боротися за неї в останні роки хронічно-
го зниження фінансування.  Борис Євгенович був палким прихильни-
ком тісної співпраці наукових установ з промисловим середовищем:  
НАНУ і УСПП діяли на основі меморандуму про взаємну підтримку,  
проводили спільні  конференції вчених та виробників, сприяли укла-
денню контрактів між ними.  

Борис Євгенович був людиною яскраво вираженої громадянської 
позиції, його в суспільстві вважали незаперечним науковим та мо-
ральним авторитетом. Такі люди є справжнім національним  надбан-
ням, його відхід у вічність — непоправна втрата. 

Висловлюємо щирі співчуття усім рідним, близьким та колегам  
Б.Є. Патона, сумуємо разом. Завжди  пам’ятатимемо велику і світ-
лу людину! 

Промисловці, підприємці, роботодавці

Прощання з Героєм України, видатним україн-
ським науковцем, державним та громадським ді-
ячем, президентом Національної академії наук 
Борисом Євгеновичем Патоном відбудеться у су-
боту, 22 серпня 2020 року з 10 години 15 хвилин 
до 12 години, в клубі Кабінету Міністрів за адре-
сою вулиця Інститутська, 7. 

Поховання відбудеться того ж дня на Байково-
му кладовищі у місті Києві.
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