
27 лютого наукова громадськість вшановувала 50-річчя обрання                 

Б. Патона президентом Національної академії наук України.  

Перед початком урочистих зборів Президент України В. Янукович 

привітав академіка Б. Патона з 50-річчям обрання президентом НАНУ та 

вручив йому орден Свободи за значний особистий внесок у соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток незалежної 

Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю.  

«Нам зараз треба подивитись, як ми будуватимемо сучасну модель 

науки, поєднану з освітою, виробництвом та економікою. Я розраховую на 

те, що ця робота буде вестися разом із Вами», – сказав В. Янукович, 

звертаючись до Б. Патона. 

Президент НАНУ у свою чергу подякував главі держави за увагу до 

питань розвитку науки та освіти в Україні. «Ми в Національній академії 

наук будемо намагатися й надалі будувати свою роботу так, щоб 

розвивати всі галузі науки: природничі, гуманітарні й технічні», – сказав 

Б. Патон. 

Участь в урочистих зборах наукової громадськості, присвячених                    

50-річчю від дня обрання академіка Б. Патона президентом Національної 

академії наук України взяв також  голова Державного агентства з питань 

науки, інновацій та інформатизації України В. Семиноженко. 

Він оголосив привітання Б. Патону від Прем’єр-міністра України                    

М. Азарова. «Ви успішно провели українську академію через важкий 

історичний період. І сьогодні, незважаючи на всі труднощі економічного і 

соціального характеру, досягнення вітчизняних учених продовжують 

рухати вперед світову науку за цілою низкою актуальних напрямів», – 

сказано зокрема, в привітанні. Також Прем’єр-міністр висловив 

сподівання, що потенціал української науки стане національним 

стратегічним ресурсом, а держава зробить усе можливе, аби перевести 

українську економіку на наукомісткі рейки. 

В урочистих зборах узяв участь Голова Верховної Ради України, 

академік НАНУ В. Литвин. Він виступив з вітальним словом. 

У своєму виступі В. Литвин закликав академічне співтовариство до 

вироблення нового порядку денного для України. «Ми надалі не можемо і 

не повинні залишатися країною поблажливості, конформізму та 

домовленостей, – заявив В. Литвин. – Гострий історичний виклик, перед 

яким ми сьогодні стоїмо, вимагає вироблення нового порядку денного для 

України».  



І в цьому перше слово, зазначив керівник парламенту, «має бути за 

інтелектом, за Національною академією наук». 

Під час заходу віце-президентом НАНУ академіком А. Наумовцем 

була презентована ювілейна книга «Б. Є. Патон: 50 років на чолі 

Академії», перший примірник якої було вручено Б. Патону. Після 

вітальних виступів учасники урочистостей мали змогу переглянути 

документальну стрічку про Б. Патона, яка представила унікальну хроніку 

життя й діяльності видатного науковця. 

Під керівництвом видатного вченого в галузі зварювання, металургії і 

технології металів, організатора науки, державного й громадського діяча 

Б. Патона Національна академія наук України перетворилася на один з 

найбільших наукових центрів Східної Європи, широко відомий в усьому 

світі. Вона відіграє важливу роль у житті суспільства й держави, у 

прогресі науки й освіти, у зміцненні обороноздатності та розвитку 

народного господарства Української держави. 

Найважливішим напрямом організаторської діяльності Б. Патона на 

чолі НАНУ став розвиток фундаментальних досліджень і створення на їх 

основі новітніх технологій для широкого промислового застосування. 

Ініціатива Б. Патона максимально залучити наукові установи до 

вирішення виробничих і екологічних проблем на місцях проявилася в 

організації семи академічних регіональних наукових центрів, що 

охоплюють усі області України, створення технологічних парків. 

Його прагнення поставити досягнення вчених на службу економіці, 

галузям промисловості й сільському господарству відбилося в розвитку 

цілеспрямованих фундаментальних досліджень, активній участі 

академічних інститутів у науково-технічних програмах різного рівня. В 

академії сформовано дослідно-виробничу та конструкторську бази, 

інженерні центри, науково-технічні комплекси, у тому числі міжгалузеві, 

які сприяють адаптації науки до умов ринкової економіки. 

Наукові пошуки Б. Патона тривають і донині: нещодавно він висунув 

сміливу ідею про застосування електрозварювання в медицині, яка вже 

втілюється на практиці. На сьогодні з застосуванням новітньої методики 

вже виконано понад 500 складних хірургічних операцій. Одержані 

результати перевершили сподівання медиків. 

Не втрачають актуальності й гостроти й світоглядні принципи 

видатного українського вченого: Б. Патон постійно наголошує на тому, що 

надмірне зростання матеріальних багатств може призвести до духовного 

зубожіння, а отже, завдати шкоди прогресу в цілому. Тому, на його 



переконання, необхідно особливу увагу звернути на інтелектуальну 

діяльність, оскільки саме розвиток особистості людини й примноження 

духовних скарбів суспільства є основою розвитку цивілізації (Віктор 
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