З глибоким сумом сповіщаємо, що
11 травня цього року на 89 році пішов із
життя видатний учений-матеріалознавець,
радник Президії НАН України, колишній віцепрезидент та головний учений секретар
Академії,
академік-секретар
Відділення
фізико-технічних проблем матеріалознавства
НАН України, депутат Верховної Ради УРСР,
член Президії Верховної Ради УРСР, президент
товариства «Україна-Бєларусь», Лауреат
державних премій СРСР і України в галузі
науки і техніки, премії Ради Міністрів СРСР,
Заслужений діяч науки і техніки України,
доктор технічних наук, професор, академік
НАН України Ігор Костянтинович Походня.
Ігор Костянтинович Походня народився 24 січня 1927 р. у м. Москва.
В 1949 р. закiнчив Київський політехнічний інститут. З 1952 р. все його життя та
дiяльнiсть нерозривно пов’язанi з Інститутом електрозварювання iм. Є.О.Патона і
Нацiональною академiєю наук України.
Основні дослідження І.К.Походні стосуються проблем фізики дугового
розряду, взаємодії розплавленого металу з плазмою, азотом, поведінки водню в
зварних з'єднаннях. Його роботи вплинули на розвиток науки про зварювання та
стали науковою основою для створення в нашій країні і у багатьох країнах світу
сучасних високомеханізованих виробництв зварювальних матеріалів, порошкових
дротів, флюсів.
Широке впровадження розроблених ним низькотоксичних електродiв
дозволило докорінно полiпшити умови працi зварникiв i робiтникiв сумiжних
професiй та суттєво зменшити кiлькiсть профзахворювань. Застосування
самозахисних порошкових дротів дозволило розв’язати проблему механізації
зварювальних процесів. Широке впровадження прогресивної технологiї дугового
зварювання дозволило технiчно переозброїти зварювальне виробництво при
спорудженні магiстральних трубопроводiв. Його роботи щодо використання
порошкових дротiв великого діаметра для позапiчної обробки металевих розплавiв
розвинулися у метод iнжекцiйної металургiї, який широко застосовується на
металургiйних заводах.
І.К.Походня створив всесвітньо відому наукову школу, яка отримала
заслужене визнання вітчизняних та зарубіжних учених. Під його науковим
керівництвом підготовлено 6 докторів та понад 40 кандидатiв наук. І.К.Походня –
автор і співавтор більш як 1000 наукових праць, 30 монографій, 8 з яких видано у

США, Великій Британії, Китаї, Чехословаччині, а також більш як 120 винаходів,
160 зарубіжних патентів, 6 патентів України.
Поряд з багатогранною науковою діяльністю I.К.Походня більше 40 років вів
велику науково-організаційну роботу в Національній академії наук України, де на
посадах головного вченого секретаря Президії АН УРСР (1970–1983 рр.) і віцепрезидента АН УРСР (1983–1988 рр.) розкрилися його великі організаторські
здібності. Він багато сил та енергії віддав вдосконаленню планування і координації
наукових досліджень, зміцненню міжнародних наукових зв‘язків НАН України,
пропаганді досягнень установ Академії, підбору і навчанню фахівців –
організаторів наукових досліджень.
З 1988 р., перебуваючи на посаді академіка-секретаря Відділення фізикотехнічних проблем матеріалознавства НАН України, він багато уваги приділяв
організації нових напрямів досліджень у галузі матеріалознавства, координації цих
робіт, підготовці наукових та науково-керівних кадрів, роботі з науковою молоддю,
зміцненню матеріальної бази наукових установ.
Ігор Костянтинович мав чуйне ставлення до людей, сприяв їх науковому та
творчому зростанню. І.К.Походня займав активну громадську позицію, був
учасником Великої Вітчизняної війни та брав активну участь в організації робіт з
ліквідації аварії на ЧАЕС.
Наукова громадськість, колеги, учні та друзі щиро сумують за Ігорем
Костянтиновичем і висловлюють співчуття його рідним і близьким.
Громадянська панихида прощання з І.К.Походнею відбудеться 16 травня
з 10 год. до 11 год. 30 хв. у Великому конференц-залі НАН України за адресою:
м.Київ, вул.Володимирська, 55.

