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ВНЕСОК ІЕЗ ім. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ 
В РОЗВИТОК НАУКИ І ТЕХНІКИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

24 серпня 2021 р. громадяни нашої країни від-
значили найбільше державне свято – 30 років не-
залежності України. Наукові інститути Націо-
нальної академії наук України, в тому числі їх 
бібліотеки, були залучені до популяризації досяг-
нень української науки на міжнародному рівні. 
Президія Національної академії наук України ух-
валила Постанову від 03.03.2021 № 82 «Про за-
ходи НАН України з відзначення 30-ї річниці 
Незалежності України». У відповідь на цю По-
станову Інформаційно-бібліотечна рада Націо-
нальної бібліотеки України імені І.В. Вернадсь-
кого як загальнодержавного наукового центру та 
головної бібліотеки країни, запропонувала реко-
мендації щодо проведення заходів у бібліотеках 
академічних установ. Науково-технічна бібліотека 
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України долучилася до 
проведення таких заходів. Таким чином було ор-
ганізовано три виставки літератури за цією тема-
тикою. Також були оформлені віртуальні виставки 
та їх відеоогляди в соціальних мережах.

14.06.21 р. в читальному залі бібліотеки Інсти-
туту електрозварювання розпочала діяти вистав-
ка літератури «Місце ІЕЗ ім. Є.О. Патона в історії 
незалежної України», що збіглася з відвідуванням 
бібліотеки членів президії Комітету з державних 
премій України в галузі науки і техніки. Саме з 
цієї виставки бібліотека розпочала здійснювати 
заходи, присвячені відзначенню 30-річчя неза-
лежності України. На цій виставці розміщено 10 
видань за 2004–2021 рр. на трьох мовах (україн-

ська, російська, англійська). Книги, тематичні 
журнали та брошури розміщені за алфавітним 
принципом. Зміст представлених на цій виставці 
видань інформує про основні напрямки розвитку 
науково-технічної і виробничої діяльності Інсти-
туту електрозварювання імені Є.О. Патона, основ-
ні напрями досліджень, події створення, станов-
лення і розвитку інституту, його наукові здобутки 
та міжнародну діяльність. Також подана інформа-
ція про інститут як найбільший в світі науковий 
центр зварювання та спеціального електрозварю-
вання в сучасній історії науки, його місце в історії 
виникнення і розвитку зварювання металів. Про-
демонстровані також видання про Дослідне кон-
структорсько-технологічне бюро та Дослідний 
завод зварювального устаткування як складові На-
уково-технічного комплексу «Інститут електро-
зварювання ім. Є.О. Патона НАН України». Також 
читача ознайомлено з літературою про всесвітньо 
відому патонівську науково-інженерну школу в 
галузі зварювання та споріднених технологій, її 
роль в розвитку світової зварювальної науки і тех-
ніки та відомості про її славетних представників. 
Для зручності книжкова виставка була експонова-
на в лівій частині читального залу бібліотеки, яка 
не використовується масово для обслуговуван-
ня читачів. В очікуванні зниження відвідуваності 
виставки через карантинні обмеження паралель-
но з традиційною книжковою виставкою створе-
но віртуальну електронну вітрину цієї літерату-
ри та представлено на web-сторінці бібліотеки на 

Віртуальна виставка літератури «Місце ІЕЗ ім. Є.О. Патона в історії незалежної України»
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сайті інституту [https://paton.kiev.ua/dopomizhni-
viddili/naukovo-texnichna-biblioteka]. Аналогічну 
презентацію завантажено на сторінку бібліоте-
ки в соціальній мережі Facebook [facebook.com/
LibraryPaton] для максимального приваблення 
відвідувачів та активізації читацького інтересу. 

Для того, аби не перевантажувати літерату-
рою експозицію були представлені не всі доку-
менти за цією темою, які є у фондах бібліотеки. 
Але організація книжкової виставки в різних фор-
матах і на різних платформах забезпечила інфор-
мованість не лише користувачів бібліотеки, але і 
іншу аудиторію завдяки можливості дистанційно-
го перегляду.

Борис Євгенович Патон – видатний українсь-
кий вчений зі світовим ім’ям. Важко переоцінити 
його значення для української науки. Саме тому 
12 серпня 2021 р., за тиждень до першої річни-
ці з дня смерті Бориса Євгеновича, в бібліотеці 
інституту була оформлена окрема ілюстрована 
виставка літератури та показана його безпосеред-
ня роль в історії незалежної України. Традиційно 
така виставка була продубльована в електронно-
му форматі на сайті Інституту електрозварювання 
ім. Є.О. Патона та на сторінці бібліотеки інститу-
ту в соціальній мережі Facebook. Для огляду пред-
ставлено літературу, що вийшла у 1998–2021 рр. 

двома мовами: українською та російською. Елек-
тронну вітрину систематизовано за тематикою в 
декілька розділів, а в межах розділу – за абеткою 
авторів та назв видань. Розподіл представлених 
документів досить умовний, оскільки і життя, і 
творчість, і державна та громадська діяльність Бо-
риса Патона нерозривно пов’язані між собою. Для 
розкриття теми виставки використовувалися різні 
види документів: наукова періодика, преса, кни-
ги, в тому числі бібліографічні матеріали, які ви-
світлюють життєвий і творчий шлях легендарного 
українського вченого Б.Є. Патона.

Література розподілена на такі блоки, як доку-
менти про життєвий шлях Б.Є. Патона, про ньго 
як організатора науки та його наукову діяльність. 
В першому розділі переважно висвітлено основні 
етапи життя видатного українського вченого Бо-
риса Патона. В другому – роль Б.Є. Патона у ро-
звитку науки і техніки України, його діяльність як 
організатора науки. Окреслена його роль у розвит-
ку досліджень в галузі фізико-технічних і матема-
тичних наук у НАН України, хімічних і біологіч-
них досліджень, соціогуманітарних досліджень у 
роки незалежності України та його значення у ро-
звитку міжнародних наукових зв’язків. Окремим 
підрозділом, як приклад, наведено деякі видання, 
що показують вплив авторитету Бориса Патона на 

Традиційна виставка літератури «Борис Євгенович Патон – символ української науки»
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наукову спільноту, як от значення у становленні 
Національного дендрологічного парку «Софіїв-
ка», Головної астрономічної обсерваторії України, 
Куйбишевського індустріально-педагогічного тех-
нікуму, спогади про доленосну зустріч на той час 
студента факультету промисловості цивільного 
будівництва (нині Академія одеського державного 
будівництва і архітектури) Г. Верболова. Третій – 
напрямки наукової діяльності Б.Є. Патона, огляд 
в літературі його робіт, бібліографію та добірку 
найбільш важливих публікацій, які мали іннова-
ційний характер та непересічний вплив на розви-
ток провідних галузей промисловості країни.

Варто зазначити, що на виставці представле-
на лише незначна частина літератури про Бориса 
Євгеновича Патона, наявна у фондах бібліотеки, 
але достатня для відображення багатогранності та 
унікальності його особистості.

Після бібліографічного опису представленої на 
виставці літератури вказано шифр її зберігання у 
фондах науково-технічної бібліотеки. Загалом, ця 
виставка демонструє 18 документів, що з різних 
сторін характеризують науковий і соціальний пор-
трет Бориса Євгеновича Патона, його роль в збе-
реженні наукового потенціалу України.

20.08.21 р. в читальному залі бібліотеки розпо-
чала діяти остання виставка літератури під наз-

вою «Вчені ІЕЗ – творці української науки», що 
приурочена до відзначення  30-річчя незалежності 
України. На цій виставці розміщено 25 видань на 
двох мовах (українська, російська). Видання в 
електронному форматі виставки розміщені у зво-
ротньому хронологічному порядку, в межах року 
– за абеткою авторів та назв. На виставці пред-
ставлені роботи переважно представників та по-
слідовників патонівської школи, які творили в 
часи незалежної України. На наш погляд, саме ці 
видання як найкраще демонструють фундамен-
тальні дослідження працівників Інституту елек-
трозварювання безпосередньо в області зварюван-
ня і суміжних процесів не лише в українській, але 
і в світовій науці в цілому.

Резюмуємо, що такі заходи сприяють популя-
ризації досягнень Інституту електрозварювання 
імені Є.О. Патона та його вчених у світі через за-
лучення широкої аудиторії. Всі ці виставки літе-
ратури в традиційному форматі перебуватимуть 
на стелажах в читальному залі бібліотеки до кінця 
2021 р. Бажаючі зможуть детальніше ознайоми-
тися з цими матеріалами через абонемент бібліо-
теки, а також на сайті інституту та у соціальній 
мережі, використовуючи наші впізнавані хештеги 
#НТБ_ІЕЗ та #LibraryPaton.

Іваненко С.В., Левченко Ю. С., Шидловська М. М. 

Відеоогляд в мережі Facebook книжкової виставки «Вчені ІЕЗ – творці української науки»
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IV МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА 
МЕТОДИ НЕОРГАНІЧНОГО МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА»

З 20 по 21 вересня 2021 р. в Грузії в Інституті 
металургії та матеріалознавства ім. Фердинанда 
Тавадзе відбулася IV Міжнародна конференція 
«Сучасні технології та методи неорганічного мате-
ріалознавства» («Modern technologies and methods 
of inorganic materials science», IMS 2021), присвя-
чена 75-річчю від дня заснування Інституту.

Інститут металургії і 
матеріалознавства ім. Фер-
динанда Тавадзе був за-
снований у 1945 р. на базі 
лабораторії металургії Ін-
ституту хімії ім. П. Мели-
кишвілі, що входить в си-
стему Академії наук Грузії, 
з назвою Інститут металу і 
гірничої справи. З 1957 р. 
він згадувався як Інститут 
металургії, а з 2002 р. – Ін-

ститут металургії та матеріалознавства. З 1951 р. 
очолював інститут академік Фердинанд Тавадзе, 
ім’я якого інститут носить з 1990 р.

Конференція була профінансована Національ-
ним науковим фондом ім. Шота Руставелі та прово-
дилася в гібридному режимі (офлайн, онлайн).

Конференція регулярно проводилася з 2012 р. під 
керівництвом відомого вченого Гіоргія Тавадзе, про-
фесора, академіка НАН Грузії, який очолював Інсти-
тут металургії та матеріалознавства ім. Фердинанда 
Тавадзе з 2006 по 2021 роки. На превеликий жаль, 
Гіоргій Тавадзе в січні 2021 р. пішов з життя.

На конференції була представлена книга про 
історію та досягнення Інституту металургії та ма-
теріалознавства ім. Фердинанда Тавадзе, складена 
за архівними матеріалами інституту, починаючи з 
часу його заснування.

Організаторами конференції 
виступили Національна академія 
наук Грузії, Інститут металургії та 
матеріалознавства ім. Фердинан-
да Тавадзе і Міжнародний науко-
вий комітет, який об’єднує відо-
мих фахівців: Gachechiladze Archil, 
Badzoshvili Tamar, Abashidze 
Nino, Antashvili Levan, Khantadze 
Jumber, Khvadagiani Avtandil, 
Peikrishvili Akaki, Namicheishvili 
Teimuraz, Rusishvili Zurab, 
Tsagareishvili Otar, Tsitsishvili 
Vladimer, Todadze Aleksandre 
(Georgia); Berner Alex (Israel), 
Ivasishin Orest, Solonin Yuriy 
(Ukraine); Mukasyan Alexander 
(USA); Alymov Mikheil (Russia); 
Onuralp Yucel (Turkey).

Відкрив конференцію Зураб Русішвілі, дирек-
тор Інституту металургії та матеріалознавства ім. 
Фердинанда Тавадзе, який очолив його в 2021 р. 
У роботі конференції, що проходила у вигляді се-
сій пленарних і стендових доповідей було пред-
ставлено 60 робіт авторів з університетів та на-
уково-дослідних інститутів і центрів з Грузії, 
Казахстану, США, Туреччини, України, Ізраїлю, 
Росії, Німеччини та Австралії. На пленарних засі-
даннях було представлено 28 доповідей.

Були визначені наступні актуальні напрямки:
– технології отримання нових матеріалів з 

твердими, тугоплавкими, напівпровідниковими, 
корозійностійкими і іншими особливими власти-
востями з використанням переважно високотемпе-
ратурного синтезу;

– методи дослідження структурних, фізико-хі-
мічних і механічних властивостей матеріалів;

– моделювання технологічних процесів: плав-
ка, електроліз, хімічний синтез;

– методи отримання надпровідних матеріалів і 
дослідження фізичних властивостей.

Всі представлені повні тексти доповідей опу-
бліковані в електронному вигляді. З переліком до-
повідей можна ознайомитися на сайті інституту 
http://www.mmi.ge.

Від фахівців з Інституту електрозварювання 
ім. Є.О. Патона НАН України були представлені 
доповіді, присвячені новій технології отримання 
великих монокристалів тугоплавких металів ме-
тодом плазменно-індукційного вирощування, а 
також питанням матеріалознавства при отриманні 
зварних з’єднань при лазерному зварюванні:

– «Production of super large tungsten single 
crystals», V. Shapovalov, O. Berdnikova, Yu. 
Nikitenko, V. Yakusha, O. Gnizdylo;

– «The application of additive technologies to 
control the process of segregation in the prodaction of 
ingots and casting», V. Shapovalov, E. Shapovalov, R. 
Kachan, T. Skuba, O. Berdnikova;

– «Laser and hybrid welded joints of low-alloy high-
strength steels: the relationship of structure and operation 
properties», O. Berdnikova, V. Sydorets, A. Bernatskyi, Т. 
Alekseienko, O. Bushma, I. Alekseienko.

Міжнародна конференція «Сучасні технології 
та методи неорганічного матеріалознавства» від-
булась як форум високого наукового рівня і стала 
науковою платформою для широкого обміну ін-
формацією між експертами та сприяла розвитку 
співробітництва між вченими.

Наступну, п’яту міжнародну конференцію «Сучас-
ні технології та методи неорганічного матеріалознав-
ства», планується провести у 2024 р.

Олена Берднікова, Ніно Абашідзе

Гіоргій Тавадзе (1945–2021)
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VII МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ HighMatTech-2021

З 5 по 7 жовтня 2021 р. у Києві в Національному 
технічному університеті України «Київський полі-
технічний інститут імені Ігоря Сікорського» відбула-
ся VII Міжнародна конференція HighMatTech-2021. 
Конференція проводилась у офлайн та онлайн режи-
мах, мова конференції англійська.

Організаторами конференції виступили Україн-
ське матеріалознавче товариство ім. І. М. Франце-
вича, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. 
Францевича НАН України, Національний техніч-
ний університет України «Київський політехнічний 
інститут ім. І. Сікорського», МОН України та Між-
народний науковий комітет, до складу якого увійш-
ли Andrey Ragulya, Yury Solonin, Petro Loboda, 
Maryna Storozhenko, Gennadiy Bagliuk, Yuriy 
Bogomol, Andriy Buketov, Sergiy Firstov, Tetyana 
Konstantinova, Yevstakhiy Kryzhanivkyy, Tetyana 
Prikhna, Viktor Rud, Anatoliy Sanin, Volodymyr 
Turkevych, Ihor Zavaliy, Roman Yavetskiy, Oleksandr 
Vasiliev, Petro Smertenko (Ukraine); Levan 
Chkhartishvili (Georgia); Yury Gogotsi, Richard 
Haber (USA); Mathias Herrmann (Germany); Viktor 
Mironov (Latvia); Lech Pawlowski (France); Maksim 
Antonov (Estonia); Virupaxi Auradi (India).

Урочисто відкрив конференцію голова оргкомі-
тету к.т.н. Олександр Васильєв (Інститут проблем 
матеріалознавства ім. І.М. Францевича, Украї-
на). Пленарні доповіді представили відомі вче-
ні: проф. Andrey Ragulya (President of Frantsevich 
Ukrainian Materials Research Society, Kyiv, 
Ukraine); Prof. Gogotsi Yury (Drexel University 
Materials Science & Engineering, Philadelphia, 
USA); Dr. Franke Ralf (International Sales Manager 
Eastern Europe); Prof. Prichna Tatiana (Institute 
for Superhard Materials of the National Academy 
of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine); Antonov 
Maksim (Tallinn Technical University, Estonia); 

Bilan Iryna (Frantsevich Institute for Problems of 
Materials Science National Academy of Sciences 
of Ukraine, Kyiv, Ukraine); Prof. Igor Lukyanchuk 
(University of Picardy, France Laboratory of Cond. 
Mat. Physics, Amiens, Francе).

Конференція була присвячена матеріалознавчим 
питанням від фундаментальних основ сучасного ма-
теріалознавства до розроблення сучасних матеріа-
лів та їх практичного використання, вивченню їх фі-
зико-хімічних та механічних властивостей, а також 
новим технологіям. Робота конференції проходила 
у вигляді пленарних доповідей, тематичних симпо-
зіумів та стендових презентацій. Усього було пред-
ставлено 110 робіт, з яких 48 доповідей наживо. У 
конференції приймали участь фахівці, які працюють 
у різних галузях знань, включаючи фізику, хімію, 
медицину, біологію, металознавство тощо. Актуаль-
ними напрямками у роботі конференції були: компо-
зиційні матеріали, інженерія поверхні та захисні по-
криття, метали та сплави, наноматеріали, кераміка.

Від колективів авторів, співробітників Інститу-
ту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН Украї-
ни були представлені доповіді, присвячені перспек-
тивним технологіям отримання зварних з’єднань при 
підводному та лазерному зварюванні, а також вивчен-
ню структурно-фазових особливостей цих з’єднань:

«Use of mathematical modelling to optimize the 
external influence on the processes in the dislocation 
structure during underwater welding», Berdnikova 
Olena, Maksimov Sergey, Prilipko Olenа;

«Laser spot welding in different spatial positions», 
Bernatskyi Artemii, Berdnikova Olena, Kushnarova 
Olha, Klochkov Illia, Motrunich Sviatoslav.

Також дослідниками Інституту електрозварю-
вання ім. Є.О. Патона НАН України у співавтор-
стві із співробітниками з Інституту проблем мате-
ріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України 
були представлені доповіді:

«High Young’s modulus magnesium alloy 
strengthening by icosahedral quasicrystals», 
Maksymchuk Ihor, Khrypliviy Anatoliy, Frizel Viktor, 
Khokhlova Julia, Khohlov Maxim;

«Magnetic, electric and thermoelectric properties 
of Со/Al2O3, Со/SiO2 and Co/TiO2 ferromagnetic 
nanocomposites», Baibara Oleksii, Radchenko M.V., 
Bykov O.I., Stelmakh Y.A., Krushinskaya L.A., 
Ievtushenko A.I.

Доповіді конференції HighMatTech-2021 опу-
бліковані в електронному вигляді, з ними можна 
ознайомитися на сайті Інституту проблем матеріа-
лознавства ім. І.М. Францевича НАН України.

Олена Берднікова
Представники міжнародного наукового комітету конференції 
HighMatTech-2021
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XI МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
Математичне моделювання
та інформаційні технології в зварюванні
та споріднених процесах
12–16 вересня 2022 р., Одеса, готель «Аркадія»
Голова програмного комітету академік І.В. Крівцун

Національна академія наук України
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
Міжнародна Асоціація «Зварювання»

Для участі в конференції необхідно заповнити реєстраційну 
картку  і разом з тезами доповіді направити її в Оргкомітет до 
19 серпня 2022 р.  До початку конференції будуть видані тези 
доповідей.

Збірники праць десяти попередніх конференцій «Математичне 
моделювання та інформаційні технології в зварюванні та спо-
ріднених процесах» знаходяться у відкритому доступі на сайті:
https://patonpublishinghouse.com/ukr/proceedings/mmw

Контрольні дати
Надання заявок на участь та тез доповідей до 19.08.2022 р.

Розсилка другого інформаційного повідомлення
 та підтвердження участі  до 05.09.2022 р.

Оплата реєстраційного внеску до 12.09.2022 р.

Оргкомітет
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України

вул. Казимира Малевича 11,
м. Київ, 03150, Україна

тел./факс: (38044) 200-82-77, 205-22-26
E-mail: journal@paton.kiev.ua

http://pwi-scientists.com/ukr/mmi2022

НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ
та

МОНІТОРИНГ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ

III МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

12–16 вересня 2022
Одеса, Аркадія, готель «Аркадія»

Національна академія наук України
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона

Українське товариство неруйнівного контролю та технічної діагностики
Міжнародна Асоціація «Зварювання»

ОРГАНІЗАТОР КОНФЕРЕНЦІЇ
Міжнародна Асоціація «Зварювання»

вул. Казимира Малевича 11, м. Київ, 03150
тел. +38 (044) 200-82-77, (050) 352-73-50

journal@paton.kiev.ua
posypaiko.yurii@gmail.com

http://pwi-scientists.com/ukr/nktd2022

Контрольні дати

Надання заявок на участь та тез доповідей до 19.08.2022 р.

Розсилка другого інформаційного повідомлення
 та підтвердження участі  до 05.09.2022 р.

Оплата реєстраційного внеску до 12.09.2022 р.

Тематика конференції

• Наукові дослідження та розробки в області 
неруйнівного контролю (НК) і моніторингу технічного 
стану

• Застосування методів НК: радіаційного, ультразвукового, 
магнітного, вихрострумового, капілярного, теплового, 
візуально-оптичного, електричного; контролю 
герметичності та ін. в промисловості

• Технічна діагностика та моніторинг технічного стану 
об’єктів підвищеної небезпеки методами НК

• Нові дефектоскопічні матеріали та обладнання

• Акустико-емісійний та вібраційний контроль

• Аналіз пружно-деформованого стану зварних 
металоконструкцій

• Оцінка відповідності та стандартизація в НК

• НК в енергетичній галузі

• НК в нафтогазовій галузі

• НК на транспорті

• ВИСТАВКА ЗАСОБІВ НК
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