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ГЕНІАЛЬНИЙ УЧЕНИЙ, 
НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ ОРГАНІЗАТОР НАУКИ
До 100-річчя від дня народження академіка М.В. Келдиша

18 лютого 2011 року у Великому конференц-залі НАН України відбулася ювілейна се-
сія Загальних зборів Національної академії наук України, присвячена 100-річчю від 

дня народження академіка Мстислава Всеволодовича Келдиша.  
Відкриваючи урочисте засідання, президент Національної академії наук України акаде-

мік НАН України Б.Є. Патон відзначив, що М.В. Келдиш був видатним організатором до-
сліджень у галузі найважливіших науково-технічних проблем, зокрема у сфері аерогідро-
динаміки, ядерної енергетики й обчислювальної математики. Як президент АН СРСР він 
надзвичайно багато зробив для зростання авторитету радянської науки на міжнародній 
арені та розвитку співпраці наших учених із зарубіжними колегами. Б.Є. Патон зачитав 
вітання учасникам ювілейної сесії від Президента України В.Ф. Януковича.

«Минуле століття дало плеяду яскравих учених, чия діяльність сприяла технічному про-
гресові та кардинально змінила світ. Окреме місце серед них належить Мстиславу Всево-
лодовичу Келдишу, — зазначив глава держави. — Видатний автор фундаментальних дослі-
джень і талановитий організатор, він був ініціатором створення багатьох вітчизняних ін-
ститутів, які й сьогодні є флагманами української академічної науки».

З  доповідями виступили директор Інституту прикладної математики ім. М.В. Келди-
ша РАН член-кореспондент РАН Б.М. Четверушкін, директор Головної астрономічної 
обсерваторії академік НАН України Я.С. Яцків,  директор Інституту проблем міцності 
ім. Г.С. Писаренка академік НАН України В.Т.  Трощенко, академік-секретар Відділення 
фізико-технічних проблем матеріалознавства академік НАН України І.К. Походня, ака-
демік НАН України К.М. Ситник, член-кореспондент НАН України Б.М. Малиновський. 
(Вступне слово Б.Є.Патона і виступи учасників сесії вміщено у номері на стор. 4–16).         

Учасники зібрання з великим інтересом переглянули фільм «Масштаб личности — 
Мстислав Келдыш», підготовлений у Російській академії наук і знятий відомою журна-
лісткою Е.П. Власовою.

Закриваючи ювілейну сесію Загальних зборів,  Б.Є. Патон зазначив: «Зі спогадів, висту-
пів і фільму про життєвий і творчий шлях академіка М.В. Келдиша ми ще раз перекона-
лися, що геніальні здібності, філософський склад мислення, здатність ефективно вирішу-
вати найскладніші наукові та організаційні проблеми навіки вписали його ім’я в історію 
людства як яскравий приклад самовідданого служіння науці, державі і народу».  




