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Вітання Президентові Національної академії наук України 

академіку Борису Євгеновичу Патону від Президії НАН України 

Дорогий Борисе Євгеновичу!  (Національна академія наук України). 

У цей знаменний день Вашого славетного Ювілею ми, члени Президії 

Національної академії наук України, Ваші колеги й однодумці з почуттям 

глибокої поваги і щирої любові гаряче Вас поздоровляємо! Усіх нас 

переповнює радість і гордість від того, що маємо честь розділити з Вами це 

незабутнє свято. 

З моменту народження кожна людина пише книгу свого буття та, 

перегортаючи сторінку за сторінкою власний часопис, творить свою долю. 

Сторінки Вашої неповторної біографії сповнені самовідданого служіння 

науці та Батьківщині. Ви здобули загальне визнання вітчизняного і світового 

наукового співтовариства, беззаперечний авторитет талановитого вченого й 

організатора науки, мудрого і розсудливого керівника, справжнього патріота 

своєї країни. 

Вам, глибокошановний Борисе Євгеновичу, судилося стати не тільки 

ровесником Академії, а й її безперечним лідером, ідейним натхненником і 

незмінним керманичем упродовж понад 55-ти років. За цей час Академія 

пережила часи свого найбільшого розквіту, її вчені посіли провідні позиції у 

стратегічно важливих напрямах розвитку науки – математиці, механіці, 

фізиці, хімії, біології, кібернетиці, енергетиці, матеріалознавстві, 

електрозварюванні, ракетно-космічній та інших галузях. Вашою незмінною 

увагою користуються й усі соціогуманітарні науки. За Вашої ініціативи й 

активної підтримки в Академії було створено низку нових інститутів, 

регіональні наукові центри, набула розвитку потужна дослідно-виробнича 

база. 

Гідний послідовник свого легендарного батька, Ви продовжили і 

блискуче розвинули розпочату ним справу, піднісши Інститут 

електрозварювання імені Є. О. Патона до рівня всесвітньо відомого центру в 

галузі зварювання, матеріалознавства, металургії і технології матеріалів. 

Під Вашим науковим керівництвом було розроблено технології, 

устаткування і нові матеріали, що дозволяють виконувати зварювання в 

найрізноманітніших умовах: на землі, під водою, в космічному просторі. З 

Вашим ім’ям пов’язані розвиток електрошлакового зварювання, створення 

неперевершених зразків зварювальної техніки та нової індустріальної галузі 

– спеціальної електрометалургії. Завдяки Вам стала можливою поява 

проривної новації у сучасній хірургії – технології електрозварювання живих 

тканин, визнаної в Україні й світі. 

Вашу багаторічну подвижницьку працю та Ваш величезний особистий 

внесок у скарбницю вітчизняної і світової науки заслужено відзначено 

найвищими державними і науковими нагородами, почесними званнями і 

преміями. 

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=4425


Дорогий Борисе Євгеновичу, завдяки Вашому високому 

професіоналізму, витримці, виваженим рішенням і результативним діям у 

кризові й відповідальні для країни часи, вдалося зберегти ядро вітчизняного 

науково-технічного потенціалу, відстояти Академію як потужний науковий 

центр. 

Ви всім серцем вболіваєте за зміни, спрямовані на всебічний розвиток 

наукової сфери як важливої умови зміцнення суверенітету України, 

розбудови її як сучасної європейської держави. Ви самовіддано разом із 

вченими Академії продовжуєте працювати над вирішенням проблем 

загальнодержавного значення, створенням наукових підвалин розвитку 

економіки, зростання освіти і культури, зміцнення обороноздатності нашої 

держави. 

Ми безмежно вдячні за те, що Ви постійно піклуєтеся про долю молодих 

талановитих вчених та дбаєте про соціальний захист ветеранів наукової 

праці. 

Для всіх нас Ви є взірцем людяності й доброзичливості, інтелігентності і 

скромності, надзвичайної відповідальності та принциповості, працьовитості і 

відданості улюбленій справі. Ваші знання та життєва мудрість – це безцінний 

скарб, це те, чого всі ми так потребуємо зараз, у цей непростий час, який 

переживає Академія і вся наукова сфера України. 

Дорогий наш Борисе Євгеновичу ! У цей визначний день з безмежною 

шаною, любов’ю та вдячністю щиросердо вітаємо Вас і бажаємо миру та 

злагоди, щастя і добробуту. Нехай кожен день додає Вам життєвих сил, 

оптимізму та наснаги для реалізації найсміливіших планів і задумів, а добре 

здоров’я сприятиме подальшій натхненній праці в ім’я науки, розвитку 

держави та загальноцивілізаційного поступу! 

Президія Національної академії наук України 

 


