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СРСР», «Української Радянської Енцикло-

педії» (російською та українською мовами), 

головним редактором журналу «Краєзнавс-

тво», головою Головної редколегії науко-

во-документальної серії книг «Реабілітовані 

історією», головою правління Національної 

спілки краєзнавців України (1990–2011) та ін. 

Помер 12 вересня 2011 р. у Києві.

Багатогранна діяльність Петра Тимофій-

овича Тронька відзначена багатьма орденами 

і медалями, зокрема орденом Червоної Зір-

ки (1943), Богдана Хмельницького III і ІІ ст. 

(1997, 1999), князя Ярослава Мудрого V ст. 

(2005). Він – лауреат Державної премії СРСР 

в галузі науки і техніки (1976) за 26-титомне 

видання «Історії міст і сіл Української РСР»).

О.Г. Луговський

Б.Б. ТИМОФЄЄВ
(100 років від дня народження)

Борис Борисович Тимофєєв – українсь-

кий учений у галузі автоматики, системотехні-

ки і теорії систем, доктор технічних наук (1958), 

професор (1967), заслужений діяч науки Ук-

раїнської РСР (1975), дійсний член АН УРСР 

(1978), лауреат Державної премії СРСР(1980) 

та Державної премії України (2000).

Народився 18 жовтня 1915 р. у Петрограді в 

сім’ї інженера-будівельника. У 1921 р. сім’я пе-

реїхала у Тифліс. У 1937 р. він закінчив Грузинсь-

кий індустріальний інститут, у 1937–1939 рр. – 

молодший науковий співробітник Тбіліського 

науково-дослідного інституту гідроенергетики. 

Брав участь в бойових діях у Великій Вітчиз-

няній війні, 1942 р. був важко поранений, наго-

роджений бойовими нагородами, в тому числі 

орденом Вітчизняної війни I ст. 

У 1946 р. захистив кандидатську дисер-

тацію «Електродинамічні прилади висо-

кої чутливості з малими кутами повороту», 

1958 р. – докторську «Електромагнітні поля 

та особливості застосування електродних 

магнітопружних датчиків». У 1944–1959 рр. 

Б.Б. Тимофєєв працював у Тбіліському нау-

ково-дослідному інституті гідроенергетики 

і споруд, 1959 р. – керівником лабораторії 

Тбіліського НДІ автоматики. З 1960 р. – 

керівник Обчислювального центру АН УРСР 

в Києві, з 1962 р. – заступник директора Інс-

титуту кібернетики АН УРСР з наукової ро-

боти, в 1964 – 1986 рр. – директор Інституту 

автоматики в Києві, з жовтня 1986 р. – голо-

вний науковий співробітник Інституту елект-

розварювання ім. Є.О. Патона НАН України.

Наукова діяльність стосується розробки 

нових засобів обчислювальної техніки та сис-

темотехніки, зокрема спеціальних процесорів 

і накопичувачів на магнітно-стрикційних 

лініях затримки, розробки математичних, ін-

формаційних та технічних засобів автома-

тизованих систем управління промислового 

призначення. Б.Б. Тимофєєв брав участь у 

створенні автоматизованих систем управлін-

ня на Криворізькому металургійному заводі, 

Київському заводі «Червоний екскаватор», на 

прокатних комплексах Нижньотагільского і 

Новолипецького металургійних комбінатів.

Автор понад 250 наукових праць, у тому 

числі низки монографій та 50 винаходів. Під-

готував понад 20 кандидатів і докторів наук.  

У 1995 р. йому присуджено премією ім. В.М. 

Глушкова НАН України  за розробку теоре-

тичних основ і впровадження методів і за-

собів організації інформаційних процесів у 

виробничих і науково-технічних комплексах.

Помер Борис Борисович 2 грудня 2002 р. 

у Києві.

А.В. Геза
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