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ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ 2012 РОКУ
Ювілейні події – це час, коли ми підбиваємо підсумки, відзначаємо досягнення людей,
які зробили гідний внесок у Науку, чий життєвий шлях став невід'ємною частиною розвитку
історії Світової науки. Ювілей дає змогу з більшою увагою поставитись до тих діячів, чиї
імена повинні знати і пам'ятати сучасники та нащадки.
Редакцією було підготовлено матеріали про визначний шлях всесвітньо відомого
фахівця в галузі математичної геофізики, гравітаційного й магнітного методів пошуку
родовищ корисних копалин, комплексної інтерпретації геолого-геофізичних даних,
обчислювальної математики академіка РАН Володимира Миколайовича Страхова, якому 3
травня виповнилося 80 років, але з глибоким сумом наукова спільнота прийняла звістку про
тяжку втрату – його передчасну смерть 30 листопада 2012 р. До того ж, у 2012 році
виповнилося б 80 років відомому вченому-океанологу академіку НАН України Борису
Олексійовичу Нелєпо. Світла пам’ять про цих вчених назавжди збережеться в наших
серцях.
2012 рік звернув нашу особливу увагу знаковими ювілеями видатних вітчизняних,
російських і молдовських науковців, які здобули визнання та міжнародну відомість, кожним
днем свого життя підтверджуючи, що самовідданою працею, добросовісним відношенням
до справи можна досягти високих цілей та успіхів!
Міжнародна наукова громадськість відсвяткувала ювілеї: академіків НАН України
Миколи Васильовича Багрова, Петра Феодосійовича Гожика, Віктора Тимофійовича
Грінченка, член-кореспондентів НАН України Олексія Юрійовича Митропольського,
Костянтина Федоровича Тяпкіна, а також визначних науковців в галузі гідроакустики
Олега Сауловича Голода та Альберта Костянтиновича Должикова.
Кожен з ювілярів пройшов пам’ятний шлях пошуків та внесків, здобутків та успіхів у
збагаченні науки. Кожен уособлює в собі людяність, доброчесність, силу думки, помножені
на професійний досвід та мудрість.
Саме їх багатогранна самовіддана наукова та науково-організаційна діяльність,
високоморальні принципи, глибокі теоретичні знання, багатий практичний досвід,
працелюбність, здатність зосереджуватись на пріоритетних проблемах, вміння об’єднати
зусилля для вироблення стратегічних ініціатив, цілеспрямованість, максимально виважений
підхід до вирішення проблеми, прагнення досягти найвищих результатів, отримали світові
відомість, визнання та авторитет!
Бажаємо всім ювілярам міцного здоров’я, щастя, добробуту, життєвої творчої
наснаги!
Нехай завжди відкриваються для Вас нові обрії майбутніх перспектив!
Незмінної вдачі і багато радісних років життя Вам, вельмишановні ювіляри!
До Вашої уваги, шановні читачі, пропонуються короткі нариси наукової, науковоорганізаційної та громадської діяльності цих вчених, в яких зроблено спробу відобразити їх
найважливіші здобутки.
З повагою, ред акційн а к олегія
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