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Борис Євгенович Патон — видатний український учений у галузі зварювання, металургії й технології мате�

ріалів, у царині матеріалознавства, визначний суспільний діяч і талановитий організатор науки, академік На�

ціональної академії наук України, Академії наук СРСР, Російської академії наук, професор, заслужений діяч

науки й техніки УРСР, лауреат Ленінської премії й Державних премій СРСР та України, двічі Герой Соціаліс�

тичної Праці СРСР, Герой України, учасник Великої Вітчизняної війни, ліквідатор аварії на Чорнобильській

атомній електростанції.

Разом зі своїм батьком — академіком Євгеном Оскаровичем Патоном — він створив всесвітньо відому

патонівську наукову школу. Світовий авторитет Б.Є. Патону принесли різнобічна й надзвичайно плідна нау�

кова й інженерна діяльність, прагнення спрямувати фундаментальні наукові дослідження на вирішення проб�

лем суспільства. Б.Є. Патон понад 60 років очолює всесвітньо визнаний науково�технологічний центр —

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України — та вже понад півстоліття є беззмінним

президентом Академії наук УРСР — нині Національної академії наук України. Якось трудно повірити, але це

факт — академік Борис Євгенович Патон народився того ж року і того ж місяця (з різницею в один день), коли

95 років тому була створена Академія наук України. Ці ювілеї ми відзначаємо водночас. Редакція журналу

"Світогляд" звернулася до науковців з проханням поділитися своїми думками про ці унікальні дати. Природно, що

наші автори, згадуючи свої зустрічі з президентом НАН України Б.Є. Патоном, відзначаючи його роль у розвитку

науки й техніки України, його вплив на формування їхньої наукової долі, пишуть також і про себе, про своє

сприйняття Бориса Євгеновича як видатного науковця та організатора науки.

У цьому числі журналу "Світогляд" ми також висвітлюємо інші знакові події наукового та суспільного

життя України. 11 листопада 2013 р. виповнилося 90 років від дня народження академіка НАМН України та

члена�кореспондента НАН України Ісаака Михайловича Трахтенберга — людини багатогранного таланту,

знаного у світі вченого з проблем медичної екології. До вашої уваги подаємо статтю І.М. Трахтенберга  до 100�

річчя видатного і всесвітньо відомого хірурга, академіка М.М. Амосова, статтю до 90�річчя видатного кон�

структора ракетно�космічної техніки академіка В.Ф. Уткіна. До того ж, ми продовжимо розмову про наукову

спадщину академіка В.І. Вернадського — засновника і першого президента Академії наук України. 
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