
Київ    2008

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Національ на бібліоте ка Ук раїни імені В.І. Вер надсь ко го

НАЦІОНАЛЬНА

АКАДЕМІЯ НАУК

УКРАЇНИ

1918–2008

До 90�річчя від дня заснування



УДК 001:061.12(477)”19”/”20”

ББК Ч214(4Укр)711г

ISBN   978
966
02
4876
2

© НАН України; НБУВ, 2008

Національна академія наук України. 1918–2008 : до 90�річчя
від дня заснування / Голов. ред. Б.Є. Патон. – К. : Вид�во
КММ, 2008. – 624 с.

У книзі викладено історію Національної академії наук України від дня
заснування (1918) до сьогодення. Увагу зосереджено на життєздатності
академічної моделі В.І. Вернадського, становленні структури, наукових шкіл і
напрямів Академії, показі наукових здобутків, їх впливу на виробничу і суспільну
практику, ролі Академії як основи національної наукової системи. Подано наукові
портрети видатних академічних шкіл і вчених. Розглянуто проблеми розвитку
НАН України в епоху перетворення науки на основну рушійну силу прогресу,
інтеграції Академії в європейський і світовий науковий простір.

Книга розрахована на широкі кола вчених, діячів освіти, культури, політиків,
громадських діячів, усіх, хто цікавиться наукою та її історією в Україні.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор
академік НАН України Б.Є. Патон

Заступники головного редактора
академік НАН України А.П. Шпак

академік НАН України А.Г. Наумовець
академік НАН України В.Д. Походенко

академік НАН України В.М. Литвин
академік НАН України О.С. Онищенко

Відповідальний секретар В.Л. Богданов

Члени редакційної колегії
академік НАН України С.А. Андронаті

член�кореспондент НАН України М.В. Багров
академік НАН України А.Ф. Булат
академік НАН України В.М. Геєць

академік НАН України В.В. Гончарук
академік НАН України Д.М. Гродзинський
академік НАН України С.В. Комісаренко

академік НАН України В.М. Локтєв
академік НАН України З.Т. Назарчук

академік НАН України І.М. Неклюдов
академік НАН України В.В. Пилипенко

академік НАН України І.К. Походня
академік НАН України А.М. Самойленко

академік НАН України В.П. Семиноженко
академік НАН України І.В. Сергієнко
академік НАН України В.Г. Скляренко

академік НАН України В.А. Смолій
академік НАН України Б.С. Стогній
академік НАН України П.П. Толочко

академік НАН України В.П. Шевченко
академік НАН України В.М. Шестопалов

академік НАН України Я.С. Яцків



ПЕ РЕД МО ВА





90�річчя Національ ної ака демії на ук Ук раїни є не ли ше виз -
нач ною да тою в історії вітчиз ня ної на у ки, але й подією справді все на род но го
зна чен ня. Ство рен ням Ака демії зак ла де но ос но ви роз вит ку на у ко во го і на у ко -
во�технічно го по тенціалу на шої Батьківщи ни, зроб ле но не ви че рп ний вне сок у
роз бу до ву її еко номіки, освіти, куль ту ри, гро мадсь ко�політич но го і дер жав но го
жит тя. Зас ну ван ня Ака демії ста ло за ко номірним ре зуль та том патріотич ної діяль -
ності кіль кох по колінь ук раїнсь ких вче них, які спря мо ву ва ли свої зу сил ля на
інте лек ту аль не са мо ст ве рд жен ня нації. Вод но час, це ста ло важ ли вим кро ком до
ут ве рд жен ня пе ре до вих підходів у ор ганізації на у ки, пов ноп рав но го вход жен ня
ук раїнсь кої на у ки в євро пейсь кий і світо вий на у ко вий простір. 

Роз роб ле на вче ним і ор ганіза то ром на у ки світо во го рівня В.І.Вер надсь -
ким кон цепція Ук раїнсь кої ака демії на ук де мо н стру ва ла зак ла де ну в неї да ле ко-
глядність і життєздатність уп ро довж всь о го бу рем но го ХХ століття. Во на доз во ли -
ла сфор му ва ти в Ук раїні унікаль ний за ши ро тою діапа зо ну дослідниць кий комп -
лекс, що ор ганічно поєдну вав ефек тив ну роз роб ку фун да мен таль них на у ко вих
проб лем з розв’язан ням ак ту аль них зав дань на у ко во�тех но логічно го, еко -
номічно го, суспіль но�політич но го і ду хов но�куль тур но го роз вит ку. 

На всіх ета пах істо рич но го пос ту пу Ук раїни у ХХ столітті – в ро ки
індустріалізації, бо роть би з іно зем ни ми за га рб ни ка ми, після воєнної відбу до -
ви і мир но го роз вит ку, вчені Ака демії са мовідда но і плідно пра цю ва ли над
вирішен ням проб лем пер шо ряд но го, за галь но національ но го зна чен ня, ство -
рю ючи на у кові підва ли ни для підне сен ня про мис ло вості і сільсь ко го гос по дар -
ства, зміцнен ня обо рон ної мо гут ності дер жа ви, зрос тан ня сфер освіти і куль -
ту ри. Не бу де пе ребіль шен ням ска за ти, що су час ний на у ко во�технічний по -
тенціал на шої дер жа ви роз бу до ва но знач ною мірою зав дя ки зу сил лям вітчиз -
ня ної ака демічної на у ки. 

На ць о му шля ху в Ака демії сфор му ва ли ся і вийш ли на світо вий рівень
провідні вітчиз няні на у кові шко ли, очо лю вані ви дат ни ми вче ни ми: ма те ма ти -
ка ми Д.О. Гра ве, М.М. Кри ло вим, М.М. Бо го лю бо вим, Ю.О. Мит ро польсь -
ким, ме ханіка ми С.П. Ти мо шен ком, О.М. Дин ни ком, М.О. Лав рентьєвим,
Г.С. Пи са рен ком, фізи ка ми К.Д. Си нель ни ко вим, Л.В. Шуб ни ко вим, В.Є. Лаш -
карь о вим, О.І. Ахієзе ром, О.С. Да ви до вим, А.Ф. При хоть ко, О.Я. Уси ко вим,
аст ро но ма ми О.Я. Ор ло вим, М.П. Ба ра ба шо вим, Є.П. Фе до ро вим, С.Я. Бра у -
де, ге о ло гом П.А. Тут ковсь ким, ма теріалоз нав ця ми І.М. Фран це ви чем, В.І. Тре -
філо вим, хіміка ми Л.В. Пи сар жевсь ким, О.І. Бродсь ким, А.В. Ду мансь ким,
біоло га ми і ме ди ка ми М.Г. Хо лод ним, Д.К. За бо лот ним, О.О. Бо го моль цем,
В.П. Філа то вим, І.І. Шмаль га у зе ном, М.М. Амо со вим. Світо ву сла ву здо бу ли
ук раїнські шко ли елект роз ва рю ван ня Є.О.Па то на і кібер не ти ки В.М. Глуш ко -
ва. Ши ро ко го виз нан ня на бу ли шко ли в га лузі соціаль них і гу манітар них на -
ук, зас но вані еко номіста ми М.В. Пту хою і К.Г. Воб лим, істо ри ка ми М.С. Гру -
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шевсь ким, Д.І. Явор ниць ким і І.П. Крип’яке ви чем, пра воз нав цем В.М. Ко рець -
ким, схо доз нав цем А.Ю. Кримсь ким, філо со фом В.І. Шин ка ру ком, мо воз нав -
ця ми Л.А. Бу ла ховсь ким, В.М. Ру санівсь ким, літе ра ту роз нав ця ми С.О. Єфре мо -
вим, М.С. Воз ня ком і О.І. Білець ким.

Діяль ності Ака демії на всіх ета пах її роз вит ку при та ман не ор ганічне
поєднан ня дбай ли во го став лен ня до ви роб ле них ми ну ли ми по коління ми
норм і тра дицій на у ко во го жит тя з но ва то р ством у підхо дах до ор ганізації
дослідниць ко го про це су, впро вад жен ня одер жа них ре зуль татів у прак ти ку
еко номічно го, суспіль но го, дер жав но го жит тя. Так, ще з 70–80�х рр. ХХ сто -
літ тя Ака демією шля хом роз вит ку її ви роб ни чо�екс пе ри мен таль ної ба зи
здійсне но важ ливі за хо ди в нап рямі світо вої тен денції до тех но логізації на у ки,
без по се редньої ре алізації її здо бутків у ство ренні про рив них тех но логій. Впро -
довж ос тан нь о го де ся тиліття НАН Ук раїни чи ма ло зроб ле но для те о ре тич но -
го обґрун ту ван ня і прак тич но го за без пе чен ня пе ре хо ду країни на шля хи ди -
намічно го інно ваційно го роз вит ку, який відбу ваєть ся на ос нові роз роб ки і
впро вад жен ня у ви роб ни цт во, соціаль ну та уп равлінсь ку сфе ри новітніх тех -
но логій. Ака демія, зок ре ма, вис ту пи ла ініціато ром ство рен ня та зас нов ни ком
біль шості існу ю чих нині в Ук раїні тех но логічних парків. 

Бу ду чи са мов ряд ною, гли бо ко де мок ра тич ною за прин ци па ми своєї
діяль ності ус та но вою, Ака демія завж ди слу жи ла осе ред ком пе ре до вої
патріотич ної дум ки, інте лек ту аль ним і ду хов ним стриж нем ук раїнсь ко го
суспільства, нав ко ло яко го гур ту ва ла ся вітчиз ня на на у ко во�технічна,
освітянсь ка і твор ча інтелігенція. Вче ним Ака демії на ле жить ва го мий вне сок у
обґрун ту ван ня ідей не за леж ності Ук раїни, її роз вит ку як са мостійно го і пов -
ноп рав но го суб’єкта світо во го цивілізаційно го про це су.

Нині Національ на ака демія на ук Ук раїни – виз на ний у всь о му світі
провідний центр фун да мен таль ної і прик лад ної на у ки, ос но ва на у ко -
во�технічно го по тенціалу Ук раїни як євро пейсь кої дер жа ви. Поп ри всі труд нощі
пер ших років не за леж ності НАН Ук раїни збе рег ла ство ре ний пра цею ба гать ох
по колінь по тенціал, успішно роз гор тає нові нап ря ми на у ко вих досліджень.
Вчені Ака демії го тові до вирішен ня но вих проб лем і зав дань, які ви су ває су час -
ний цивілізаційний роз ви ток, до відповіді на вик ли ки, що їх не се ХХІ століття.

За ро ки не за леж ності у Національній ака демії на ук Ук раїни роз гор ну -
то ме ре жу на у ко вих ус та нов і підрозділів, яка доз во ляє вес ти досліджен ня
прак тич но по всь о му фрон ту най важ ливішої для за без пе чен ня інте ресів Ук -
раїни проб ле ма ти ки. При ць о му пріори тет на ува га приділяєть ся цілесп ря мо -
ва ним фун да мен таль ним досліджен ням, орієнто ва ним на вирішен ня на у ко -
во�технічних, соціаль но�еко номічних, куль тур них проб лем, ство рен ня і впро -
вад жен ня прин ци по во но вих на у коємних тех но логій, роз бу до ву в Ук раїні
інфор маційно го суспільства як ос но ви фор му ван ня в май бутнь о му
суспільства і еко номіки знань. Знач на ува га приділяєть ся пи тан ням на у ко во -
го за без пе чен ня надійно го та без печ но го функціону ван ня ядер но�енер ге тич -
но го комп лек су Ук раїни, склад них технічних сис тем та спо руд, еко логічної та
про до воль чої без пе ки. Ака демія док ла дає ве ли ких зу силь для роз ши рен ня ви -
ко рис тан ня нау ко во го по тенціалу її ус та нов в інте ре сах підви щен ня технічно -
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го та тех но логічно го рівня вітчиз ня но го ви роб ни цт ва, роз вит ку з цією ме тою
спів робіт ницт ва з га лу зе ви ми міністер ства ми і відомства ми.

Важ ли ве місце в діяль ності Ака демії на ле жить досліджен ню новітніх
тен денцій і явищ су час но го суспіль но�політич но го, соціаль но�еко номічно го
та куль тур но го жит тя, роз робці стра тегічних прог нозів, кон цеп ту аль них мо де -
лей і ал го ритмів розв’язан ня на галь них проб лем ук раїнсь ко го суспільства. Ус -
та но ва ми НАН Ук раїни ба га то зроб ле но в нап рямі  на у ко во го обґрун ту ван ня
стра тегії роз вит ку Ук раїни на три ва лу перс пек ти ву, за хис ту її національ них
інте ресів, по си лен ня кон ку рен то сп ро мож ності країни у су час но му гло балізо -
ва но му світі. В числі пріори тетів – еко номічне прог но зу ван ня і мо де лю ван ня,
роз роб ка кон цеп ту аль них проб лем роз бу до ви дер жа ви і гро ма дянсь ко го
суспільства, вдос ко на лен ня за ко но дав чої ба зи суспіль них пе рет во рень. 

У центрі ува ги вче них зна хо дять ся та кож проб ле ми підне сен ня гу -
манітар ної сфе ри, де мог рафічно го і тру до во го по тенціалу дер жа ви, освіти і ви хо -
ван ня, як ос но ви еко номічно го і суспіль но го пос ту пу Ук раїни у ХХІ столітті. Ус -
та но ви Ака демії плідно пра цю ють над роз вит ком вітчиз ня них на у ко во�інфор -
маційних ре сурсів, мов но�слов ни ко вої ба зи, впро вад жен ням у прак ти ку до сяг -
нень комп’ютер ної лінгвісти ки, що є не обхідним для ут ве рд жен ня дер жав ниць -
ких по зицій ук раїнсь кої мо ви. Се ред до сяг нень ук раїнсь кої ака демічної гу -
маніта рис ти ки – підго тов ка серій фун да мен таль них ба га то том них праць з історії
і куль ту ри Ук раїни, чис лен них га лу зе вих ен цик ло педій та слов ників.

Ве ли ку роль у ак ту алізації на у ко вих досліджень відігра ють пос ту по вий
пе рехід до прог рам но�ціль о во го пла ну ван ня і фінан су ван ня досліджень, роз -
ви ток без по се реднь о го співробітницт ва з провідни ми вітчиз ня ни ми і за -
рубіжни ми фірма ми і ви роб ни чи ми об’єднан ня ми. Впро довж ос танніх років в
НАН Ук раїни на кон ку рс них за са дах ви ко ну ють ся перс пек тивні на у ко -
во�технічні роз роб ки, які ста ють ос но вою серйоз них інно ваційних про ектів.
Вже є ва гомі ре зуль та ти прак тич ної ре алізації та ких про ектів із знач ним еко -
номічним та соціаль ним ефек том. 

Без пе реч ним до сяг нен ням ук раїнсь кої ака демічної на у ки є її інтег рація
у євро пейсь кий і світо вий на у ко вий простір. Успішно роз ви ваєть ся тра диційне
співробітницт во НАН Ук раїни з Російсь кою ака демією на ук та ака деміями на ук
країн СНД.  Національ на ака демія на ук Ук раїни ста ла ініціато ром ство рен ня і
виз на ним ліде ром Міжна род ної асоціації ака демій на ук (МА АН), на бу ла пов -
ноп рав но го член ства у та ких ав то ри тет них на у ко вих ор ганізаціях, як Со юз
євро пейсь ких ака демій (ALLEA), Міжна род ний ака демічний со юз (IUA–UAI),
чис лен них га лу зе вих на у ко вих асоціаціях та то ва ри ст вах.

90�річчя Національ ної ака демії на ук Ук раїни її вчені зустріча ють ва го -
ми ми на у ко ви ми здо бут ка ми, док ла да ю чи всіх зу силь для за без пе чен ня ди -
намічно го соціаль но�еко номічно го, на у ко во�технічно го та куль тур но го роз -
вит ку Ук раїни. Ака демія впев не но ди вить ся у май бутнє. Во на виз на чи ла стра -
тегічно важ ливі нап ря ми на у ко вих досліджень і роз ро бок, ре алізація яких
спри я ти ме суттєво му прис ко рен ню соціаль но�еко номічно го роз вит ку дер жа -
ви, якісно му зрос тан ню кон ку рен то сп ро мож ності вітчиз ня ної еко номіки,
підне сен ню доб ро бу ту на ро ду. Се ред цих нап рямів – на но ма теріали та на но -
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тех но логії, енер го за без пе чен ня та енер гоз бе ре жен ня, інфор маційні тех но логії
та ре сур си, нові ма теріали, ме то ди їх з’єднан ня та об роб ки, раціональ не ви ко -
рис тан ня при род но�ре су рс но го по тенціалу, новітні біотех но логії для охо ро ни
здо ров’я, довкілля та АПК.

Національ на ака демія на ук Ук раїни й на далі зо се ред жу ва ти меть ся на
пер шо ряд них зав дан нях. А са ме: підне сен ня вітчиз ня ної еко номіки, інте лек -
ту аль но го і куль тур но го рівня суспільства, озб роєння йо го пе ре ос мис лен ням
уроків ми ну ло го, твор чим ро зумінням сь о го ден ня і надійни ми прог но за ми на
май бутнє, прог ра ма ми роз бу до ви ба га тої і силь ної Ук раїни. Цілесп ря мо вані
за хо ди, які здійсню ють ся нині дер жа вою для за без пе чен ня роз вит ку ака -
демічної на у ки, впро вад жен ня но вих за сад ор ганізації досліджень, спри я ти -
муть підне сен ню ролі на у ко вих ко лек тивів, кож но го ок ре мо го на у ков ця, по -
си лен ню відповідаль ності за ефек тивність роз ро бок, впро вад жен ня їх ре зуль -
татів у життєдіяльність на шої дер жа ви, у прак ти ку еко номічно го жит тя, роз -
ви ток освіти, куль ту ри. Історія Національ ної ака демії на ук Ук раїни – це ре -
алізація стра тегії служіння Батьківщині.

Пре зи дент
Національ ної ака демії на ук Ук раїни
ака демік НАН Ук раїни                                         Б.Є. Па тон  
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1.1. Фор му ван ня ук раїнсь кої
ака демічної на у ко вої тра диції

Національ на ака демія на ук ви ник ла в Ук раїні на ос нові по -
туж ної на у ко вої тра диції, яка ста ла оче вид ною в кінці ХІХ – на по чат ку ХХ ст.
Роз ви ток на у ки в Ук раїні у цей час був тісно пов’яза ний з універ си те та ми і на у -
ко ви ми то ва ри ст ва ми, які ство ри ли умо ви для фор му ван ня про фесійної спіль -
но ти в різних на у ко вих га лу зях і ор ганізації сис те ми досліджень. Універ си те ти і
на у кові то ва ри ст ва пок ла ли по ча ток роз вит ку фун да мен таль них досліджень, які
з ча су зас ну ван ня зо се ре ди лись са ме в Ака демії та її інсти туціях.

ХІХ століття – це період ста нов лен ня універ си тетсь кої освіти і на у ки в
Ук раїні. Зас но ва но універ си те ти в Хар кові (1804 р.), Києві (1834 р.), Одесі
(1865 р.), ви ник ли на у кові то ва ри ст ва при універ си те тах, які ста ли цент ра ми
роз вит ку на у ки.

У Західній Ук раїні цей про цес роз по чав ся раніше. У 1784 р. австрійсь -
кий уряд ство рив Львівсь кий універ си тет (до то го – єзуїтсь кий ко легіум, що
1661 р. одер жав ста тус ака демії, але 1773 р. був зак ри тий) із вик ла дан ням спо -
чат ку – ла тинсь кою, а з 1817 р. – німець кою мо вою. Уже при ство ренні
універ си те ту пе ред ба ча ло ся, що він дасть мож ливість для роз вит ку місце вих
ду хов них сил, зок ре ма польсь ко го і ук раїнсь ко го на се лен ня. У 1787 р. при
універ си теті зас но ва ний “Studium Ruthenum” – осе ре док роз вит ку ук раїнсь -
кої на у ки. Перші ук раїнські ка фед ри ви ник ли на бо гос ловсь ко му фа куль теті.
У 1849 р. по ча ла пра цю ва ти ка фед ра ук раїнсь кої мо ви і літе ра ту ри на філо -
софсь ко му фа куль теті. До 60�х років XIX ст. ук раїнсь ка і польсь ка інтелігенція
вис ту па ли ра зом про ти поніме чен ня Львівсь ко го універ си те ту. Після прий -
нят тя Австро�Угор щи ною конс ти туції 1867 р. в га лиць ко му сеймі по ча ла ся ба -
га торічна бо роть ба між ук раїнця ми і по ля ка ми за національ ний вплив у
Львівсь ко му універ си теті. У 1871 р. австрійсь кий уряд ска су вав усі об ме жен ня
що до вик ла дан ня ук раїнсь кою і польсь кою мовами в універ си те тах, пос та но -
вив ши, що про фе со ра ми мо жуть бу ти осо би, які во лодіють тією чи іншою мо -
ва ми. Але на прак тиці універ си тет швид ко по лонізу вав ся, ук раїнців на ка фед -
ри оби ра ли з ве ли ки ми труд но ща ми. Навіть після дов гої бо роть би ук раїнсь кої
інтелігенції на пе ре додні Пер шої світо вої війни з 80 універ си тетсь ких ка федр
ли ше 8 посіда ли про фе со ри�ук раїнці.

Чернівець кий універ си тет (зас но ва ний 1875 р.) закінчи ли І.Я. Фран ко,
Л.С. Мар то вич, Д.Я. Лукіяно вич. Го ту ва ли ся в нь о му до про фе су ри В. Міль ко -
вич (про фе сор�істо рик в універ си теті, 1895–1919 рр.), О.М. Ко лес са. Се ред рек -
торів Чернівець ко го універ си те ту ук раїнці К. То ма щук (1875–1876 pp.), О.І. Ка -
луж няць кий (1889–1890 pp.), Є.Т. Ко зак (1907–1908 pp.). У 1875 р. з 208 сту -
дентів – 41 ук раїнець, в 1914 р. з 1198 – 303.

В універ си те тах про фе су ра пос ту по во по ча ла роз ви ва ти досліджен ня в
га лузі ма те ма ти ки, при ро доз на в ства і соціогу манітар них на ук. Час ти ну про -
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фе сорів, які пра цю ва ли в універ си те тах на по чат ку ХХ ст. і ма ли знач ний на у -
ко вий до ро бок з різних га лу зей на у ки, об ра ли в різні ро ки в Ук раїнсь ку ака -
демію на ук, де во ни ста ли фун да то ра ми ака демічних інсти туцій, серед них –
Д.І. Ба галій, С.Й. Смаль�Стоць кий, П.А. Тут ковсь кий, М.І. Ту ган�Ба ра новсь -
кий, Й.Й. Ко со но гов, М.С. Гру шевсь кий, С.Н. Бернштейн, О.О. Бо го мо лець,
О.І. Бродсь кий, Д.О. Гра ве, В.Я. Да ни левсь кий, Ф.М. Ко лес са, М.П. Крав чук,
А.М. Ло бо да, В.І. Лу чиць кий, О.В. Пал ладін, В.М. Пе ретц, С.Л. Руд ниць кий,
А.О. Сапєгін, М.Є. Слаб чен ко, М.Д. Стра жес ко, К.Й. Сту динсь кий,
М.Ф. Сум цов, В.П. Філа тов, І.І. Шмаль га у зен, Ф.І. Шміт, В.Г. Щу рат та ін.1.

Нап рикінці ХІХ ст. один за од ним зас но вані три ви щих технічних нав -
чаль них зак ла ди – Харківсь кий тех но логічний (1885 р.), Київсь кий
політехнічний (1898 р.) інсти ту ти і Ка те ри нос лавсь ке ви ще гірни че учи ли ще
(1899 р.), яке в 1912 р. ста ло інсти ту том. Ці нав чальні зак ла ди суттєво роз ши ри -
ли спектр досліджень у га лузі при род ни чих і технічних на ук і не за ба ром ста ли
но ви ми цент ра ми на у ки. Чи ма ло про фе сорів із цих зак ладів бу ли об рані в Ака -
демію на ук і зро би ли ва го мий вне сок в її ста нов лен ня і роз ви ток – С.П. Ти мо -
шен ко, В.Г. Ша пош ни ков, В.О. Плот ни ков, О.М. Дин ник, Г.Ф. Прос ку ра,
Є.О. Па тон, Є.П. Вот чал, Л.В. Пи сар жевсь кий, А.В. Ду мансь кий та ін.2.

На по чат ку XX ст. в Ук раїні існу ва ли де сят ки на у ко вих, на у ко -
во�технічних та краєзнав чих то ва риств.

Найс таріші в Ук раїні на у кові то ва ри ст ва – Харківсь ке філо технічне
(зас но ва не у 1810 р.) та То ва ри ст во на ук (1812–1829 pp.). Ос таннє скла да лось
із двох відділень: при род ни чо го і сло вес но го. Фор мою діяль ності То ва ри ст ва
бу ли засідан ня, на яких ро би ли до повіді йо го чле ни. Пізніше по ча ли ство рю -
ва ти спеціалізо вані то ва ри ст ва: То ва ри ст во сільсь ко го гос по да р ства Півден ної
Росії в Одесі (1828 p.), То ва ри ст во київсь ких лікарів (1840 p.), Одесь ке то ва ри -
ст во лікарів (1849 p.), Харківсь ке ме дич не то ва ри ст во (1861 p.), Одесь ке то ва -
ри ст во інже нерів і техніків (1864 p.).

Спри ят ли вим фак то ром пож вав лен ня діяль ності на у ко вих то ва риств в
Ук раїні ви я вив ся російсь кий універ си тетсь кий ста тут 1863 p., який на да вав
універ си те там пев ної са мостійності роз вит ку за леж но від місце вих умов. Од -
ним із нап рямів цієї са мостійності ста ла мож ливість ство рен ня на у ко вих то ва -
риств в універ си тетсь ких цент рах. Особ ли во ак тив ною бу ла діяльність то ва -
риств при ро до дослідників, ство ре них при Харківсь ко му (1869 p.), Київсь ко му
(1869 р.) і Но во російсь ко му (1870 р.) універ си те тах. Го лов ною ме тою то ва -
риств при ро до дослідників ста ло вив чен ня ор ганічної і не ор ганічної при ро ди
Ук раїни, її при род них ре сурсів. З ор ганізацією універ си тетсь ких то ва риств
досліджен ня при ро ди Ук раїни ста ло сис те ма тич ним, по ши ри ло ся на раніше
не вив чені те ри торії, спри я ло зрос тан ню на у ко во го і кваліфікаційно го рівнів
при ро до дослідників – співробітників універ си тетів.

У 1872 р. у Хар кові зас но ва но То ва ри ст во дослідниць ких на ук, що скла да -
ло ся з двох секцій: фізи ко�хімічної і ме дич ної. У 1893 р. це То ва ри ст во роз па лось
на То ва ри ст во фізи ко�хімічних на ук і То ва ри ст во на у ко вої ме ди ци ни і гігієни. У
1879 р. ви ник ло Харківсь ке ма те ма тич не то ва ри ст во. Ці струк ту ри ма ли свої нау -
кові ви дан ня. Се ред уче них, які ак тив но пра цю ва ли в харківсь ких на у ко вих то -
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ва ри ст вах, один із зас нов ників фізич ної хімії – М.М. Бе ке тов, ви нахідник елект -
рон но го ос ци лог ра фа Д.А. Ро жансь кий, фізик М.Д. Пиль чи ков, ма те ма ти ки
С.Н. Бернштейн, О.М. Ля пу нов, Д.М. Син цов, біоге ог раф А.М. Крас нов, біолог
Л.С. Цен ковсь кий, біохіміки В.І. Пал ладін і В.Я. Да ни левсь кий, ге о ло ги
Н.Д. Бо ри сяк і І.Ф. Ле ва ковсь кий, оф таль мо лог Л.Л. Гіршман.

У 1901 р. зас но ва но Ка те ри нос лавсь ке на у ко ве то ва ри ст во, у 1912 р. – На -
у ко во�технічне то ва ри ст во при Ка те ри нос лавсь ко му гірни чо му інсти туті, в яких
пра цю ва ли ви датні спеціалісти: Л.В. Пи сар жевсь кий, М.М. Фе до ров, Л.Д. Ше -
вя ков, О.М. Тер пи го рев, В.I. Піче та, О.М. Дин ник, М.З. За лесь кий, Д.I. Явор -
ниць кий, П.Г. Рубін, О.П. Ви ног ра дов, Л.М. Фор ту на тов, Я.І. Грди на та ін.

У 1910 р. ор ганізо ва но Кримсь ке то ва ри ст во при ро до дослідників і лю -
би телів при ро ди, яке ви пус ти ло 12 томів “За пи сок”, де публіку ва ли ма теріали
і статті з бо таніки, зо ології, ге о логії, ар хе о логії Кри му. Ак тив ни ми чле на ми
То ва ри ст ва в різні ро ки бу ли відомі вчені Є.В. Вульф, І.І. Пу за нов, Л.С. Берг,
М.В. На со нов, Д.О. Белінг, Г.В. Ар то бо левсь кий, В.І. Вер надсь кий,
О.Є. Ферс ман, О.А. Яна та, М.І. Анд ру сов, А.М. Криш то фо вич та ін.

Ряд на у ко вих то ва риств зро би ли ва го мий вне сок у роз роб ку ідей ук -
раїноз на в ства. У зас но ва но му 1839 р. в Одесі То ва ристві історії та ста ро жит нос -
тей цінним для ук раїнсь кої на у ки ста ло досліджен ня грець кої ко лонізації При -
чор но мор’я та історії За поріжжя. У 1843 р. в Києві зас но ва но Ар хе ог рафічну
комісію, яка під керівницт вом В.Б. Ан то но ви ча зібра ла не оцінен ний до ку мен -
таль ний ма теріал з історії Ук раїни (4 то ми “Па мят ни ков”, ба га то том ний “Ар хив
Юго�За пад ной Рос сии”). Комісія і зас но ва ний при Київсь ко му універ си теті
Цент раль ний архів для актів з історії Пра во бе реж ної Ук раїни об’єдна ли та ких
ви дат них дослідників, як О.І. Ле виць кий, М.Ф. Вла ди мирсь кий�Бу да нов,
І.М. Ка манін, І.В. Лу чиць кий, М.С. Гру шевсь кий, Д.I. Ба галій та ін. В “Ар хи -
ве”, крім публікацій цінних дже рел і ма теріалів з ук раїнсь кої історії, над ру ко ва -
но ба га то праць і мо ног рафій із політич ної історії, соціаль но�еко номічних
відно син Ук раїни, історії ук раїнсь ко го пра ва, церк ви, ар хе о логії.

У 1873 р. за хо да ми Ста рої Гро ма ди зас но ва но Півден но�Західний відділ
Російсь ко го ге ог рафічно го то ва ри ст ва в Києві, в яко му пра цю ва ли істо ри ки
В.Б. Ан то но вич і М.П. Дра го ма нов, ант ро по лог Ф.К. Вовк, соціолог
М.І. Зібер, істо рик пра ва О.Ф. Кістяківсь кий, мо воз навці К.П. Ми халь чук і
П.Г. Жи тець кий, ста тис тик О.О. Ру сов, ет ног ра фи П.П. Чу бинсь кий, М.В. Ли -
сен ко та ін. Ре зуль та том досліджен ня ста ли 7 томів “Тру дов эт ног ра фи чес -
ко�ста тис ти чес кой экс пе ди ции в За пад но�Рус ский край” (1872–1878 pp.). Ве -
ли ке зна чен ня ма ли ви дані відділом два то ми “Ис то ри чес ких пе сен ма ло ру с -
ско го на ро да” з по яс нен ня ми В.Б. Ан то но ви ча і М.П. Дра го ма но ва
(1874–1875 pp.).

У 1874 р. у Києві відбув ся третій Ар хе о логічний з’їзд, який став де мо н -
страцією на у ко вих до сяг нень із ук раїноз на в ства. Це стри во жи ло російсь кий
уряд. Цар Олек сандр II на ка зав зак ри ти Півден но�Західний відділ Ге о -
графічно го то ва ри ст ва. У 1876 р. ви да но царсь кий указ про за бо ро ну ук раїнсь -
ко го дру ко ва но го сло ва. Але ук раїнські на у кові діячі про дов жи ли свою пра цю
в російсь ких на у ко вих осе ред ках: То ва ристві Нес то ра�Літо пис ця, зас но ва но му
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1876 р. при Київсь ко му універ си теті й очо лю ва но му В.Б. Ан то но ви чем і
М.П. Дра го ма но вим; Істо рич но�філо логічно му то ва ристві в Хар кові (1876 p.),
де пра цю ва ли ви датні ук раїнські вчені Д.І. Ба галій, Д.П. Міллер, О.О. По теб -
ня, М.Ф. Сум цов та ін.

На у ко ви ми осе ред ка ми ста ли архіви і комісії у Ка те ри нос лаві,
Чернігові, Пол таві, Хар кові, Сімфе ро полі, Цер ковні ар хе о логічні то ва ри ст ва,
коміте ти та комісії в Кам’янці�Подільсь ко му, Пол таві, Чернігові. Відрод жу -
ють ся місцеві му зеї ук раїнсь кої ста ро ви ни й мис те цт ва. У Ка те ри нос лаві роз -
гор нув цінні досліджен ня За поріжжя Д.І. Явор ниць кий, із Черніго вом
пов’яза на ет ног рафічна діяльність Б.Д. Грінчен ка.

Кінець XIX – по ча ток XX ст. – час за род жен ня но вої фор ми суспіль но -
го і на у ко во го ру ху – краєзнав ства. Де сят ки краєзнав чих осе редків ви ник ли в
ба гать ох гу бе рнсь ких і повіто вих містах Ук раїни. Ці то ва ри ст ва і гурт ки бу ли
ба га то га лу зе ви ми. Тут праг ну ли охо пи ти весь комп лекс проб лем, пов’яза них
із досліджен ням повіту, гу бернії, краю. Вив ча ли при родні ре сур си, рос лин ний
і тва рин ний світ, ар хе о логію та історію регіону, йо го фольк лор і т. ін.
Краєзнавчі ор ганізації об’єдну ва ли уче них�дослідників, ши рокі ко ла місце вої
інтелігенції. Во ни існу ва ли на гро мадські кош ти або кош ти земств. Роз ви ток
то го час но го краєзнав ства – не ли ше вив чен ня місце во го краю, а й ши ро кий
де мок ра тич ний рух із на у ко во�просвітниць кою ме тою. Про це пи сав В.І. Вер -
надсь кий: “Уси ле ние на уч ной ра бо ты, свя зан ной с мест ной и на ци о наль ной
жизнью, поз во ля ет ис поль зо вать ду хов ные си лы на ро да так силь но, как ни -
ког да не уда ет ся их ор га ни зо вать в уни тар ной нейт ра ли с тской ор га ни за ции.
Мест ный центр ис поль зу ет и вы зы ва ет к жиз ни ду хов ные си лы, ина че не дос -
туп ные к воз рож де нию. Этим пу тем дос ти га ет ся мак си маль ная ин тен си фи ка -
ция на уч ной ра бо ты”3.

Ви дат на роль у фор му ванні національ но го на у ко во го співто ва ри ст ва
на ле жить На у ко во му то ва ри ст ву імені Шев чен ка у Ль вові та Ук раїнсь ко му на -
у ко во му то ва ри ст ву в Києві – пер шим ор ганізаціям ака демічно го ти пу в Ук -
раїні, які спри я ли вирішен ню на ви со ко му на у ко во му рівні ши ро ко го спект ра
ук раїноз нав чих досліджень. Ці на у кові то ва ри ст ва, що от ри ма ли міжна род не
виз нан ня, ста ли по пе ред ни ка ми Ук раїнсь кої ака демії на ук.

То ва ри ст во імені Шев чен ка у Ль вові як куль тур но�просвітниць ка ор -
ганізація ви ник ло у 1873 р. У перші ро ки йо го діяль ності пе ре ва жа ла куль тур -
но�просвітниць ка ро бо та, яка збіга ла ся із спря мо ваністю ор ганізо ва ної у 1868 р.
“Просвіти”, але То ва ри ст во роз гор ну ло ще й ви дав ни чу діяльність. Крім ук -
раїнсь кої ху дожньої літе ра ту ри, публіку ва ли ук раїнські жур на ли “Прав да” і
“Зо ря”, а з 1897 р. – “Літе ра тур но�на у ко вий вістник”.

З ініціати вою пе рет во рен ня То ва ри ст ва імені Шев чен ка в на у ко ве вис -
ту пи ли О.Я. Ко нись кий, О.Г. Барвінсь кий, В.Б. Ан то но вич. 13 лю то го 1892 р.
То ва ри ст во (во но ста ло на зи ва ти ся На у ко ве то ва ри ст во імені Шев чен ка)
прий ня ло но вий ста тут, згідно з яким бу ло зас но ва но три секції: філо логічну,
істо рич но�філо софсь ку і ма те ма ти чно�при род ни чо�ме дич ну. Для вирішен ня
конк рет них на у ко вих зав дань пе ред ба ча ло ся ство рю ва ти комісії. 

В ор ганізації НТШ чи ма лий вне сок О.Я. Ко нись ко го, який роз ро бив
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прог ра му досліджень То ва ри ст ва з усіх ос нов них га лу зей ук раїноз на в ства.
Найплідніший період діяль ності НТШ пов’яза но із го ло ву ван ням

М.С. Гру шевсь ко го (1897–1913 pp., у 1895–1913 pp. – ре дак тор “За пи сок НТШ”).
За йо го ре дакцією вийш ло 110 томів “За пи сок...” То ва ри ст ва, май же 30 то мів
інших ви дань, 88 книг “Літе ра тур но�на у ко во го вістни ка” (1898–1905 pp.). 

Під керівницт вом М.С. Гру шевсь ко го особ ли во ак тив но роз гор ну ла ся
ро бо та істо рич но�філо софсь кої секції, в якій пра цю ва ли ви датні ук раїнські
істо ри ки С.Т. То машівсь кий, І.М. Джид жо ра, І.П. Крип’яке вич, М.М. Кор ду -
ба, В.І. Ге ра сим чук, І.І. Кре вець кий, О.С. Тер лець кий та ін. За ініціати ви
М.С. Гру шевсь ко го у 1895 р. ви ник ла Ар хе ог рафічна комісія, зап ла но ва но ви -
дан ня літо писів і хронік, ма теріалів юри дич но го, істо ри ко�літе ра тур но го,
істо ри ко�ста тис тич но го, істо ри ко�ет ног рафічно го спря му ван ня, ма теріалів з
історії церк ви і освіти. При істо рич но�філо софській секції пра цю ва ли ар хе о -
логічна і ста тис тич на комісії.

Розквіт філо логічної секції НТШ пов’язу ють із го ло ву ван ням
І. Я. Фран ка. З 1898 р. по чав ви хо ди ти “Збірник філо логічної секції НТШ” (до
1938 р. вийш ло 23 то ми). Опубліко ва но ряд текстів давньої літе ра ту ри та істо -
ри ко�літе ра ту роз нав чих досліджень М.С. Воз ня ка, Я.Д. Гор динсь ко го,
М.С. Гру шевсь ко го, В.М. До ма ниць ко го, А. Єнсе на, П.І. Зай це ва, О.Г. Ло -
тоць ко го, М.І. Пав ли ка, В.М. Пе рет ца, К.Й. Сту динсь ко го, І.Я. Фран ка,
В.Г. Щу ра та, О.Я. Ко нись ко го. Ро бо та ет ног рафічної комісії (Ф.К. Вовк,
В.М. Гна тюк, І.Я. Фран ко, Ф.М. Ко лес са та ін.) спри чи ни ла ся до низ ки фун да -
мен таль них досліджень. Вийш ло 38 томів “Ет ног рафічно го збірни ка” і 20 томів
“Ма теріалів до ук раїнсь кої ет но логії”. Комісія здійсни ла ряд екс пе дицій. Ве -
ли ку роль у здійсненні ант ро по ло го�ет ног рафічних досліджень відіграв
В.М. Гна тюк. 

Ба га то зро бив для ук раїнсь кої на у ки ор ганіза тор і керівник ма те ма тич-
но�при род ни чо�ме дич ної секції В.Й. Ле виць кий. 40 років він ре да гу вав її ви -
дан ня. Уже в пер ших то мах “За пи сок НТШ” з’яви ли ся праці з фізи ки, бо -
таніки, хімії, ме ди ци ни про фе сорів І.П. Пу люя, І.Я. Гор ба че всь ко го, І.Г. Верх -
ратсь ко го, О.Г. Чер няхівсь ко го та ін. Ця секція бу ла у склад но му ста но вищі
порівня но з інши ми, по за як То ва ри ст во не ма ло мож ли вості роз гор ну ти ос на -
щені су час ною технікою ла бо ра торії. Про те і тут ряд досліджень от ри ма ли
євро пейсь ке виз нан ня4.

НТШ ста ло важ ли вим фак то ром національ но�куль тур но го роз вит ку ук -
раїнсь ко го на ро ду, вис ту па ло ініціато ром і ор ганіза то ром ба гать ох суспіль них
по чи нань. Послідов на по зиція То ва ри ст ва з пи тань роз вит ку ук раїнсь кої
освіти  спри я ла відкрит тю ук раїнсь ких гімназій і шкіл, ук раїнізації Львівсь ко -
го універ си те ту, ре алізації ідей ук раїноз на в ства у вищій школі. Про тя гом своєї
історії То ва ри ст во предс тав ля ло ук раїнсь ку на у ку на міжна род но му рівні:
обміню ва ло ся на у ко вою інфор мацією, бра ло участь у міжна род них конг ре сах,
за лу ча ло до сво го скла ду по чес ни ми чле на ми ви дат них уче них з інших країн.

Ук раїнсь ке на у ко ве то ва ри ст во у Києві (1907–1921 pp.) – пер ша
національ на на у ко ва інсти туція на те ри торії Росії. Нез ва жа ю чи на ко рот кий
термін своєї діяль ності, То ва ри ст во зро би ло знач ний вне сок в історію ор -
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ганізації на у ки в Ук раїні. Слідом за НТШ у Ль вові УНТ да ло пош товх ста нов -
лен ню сис те ми ук раїноз нав чих досліджень, виз на чи ло їх струк ту ру і стра -
тегію, які сприй ня ла й роз ви ну ла на далі Ук раїнсь ка ака демія на ук. Ос нов ним
ре зуль та том діяль ності УНТ ста ло фор му ван ня національ ної спіль но ти уче -
них, яка зо се ре ди ла свої зу сил ля на здійсненні досліджень у га лузі ук раїноз нав -
ства. Зас но ва не на де мок ра тич них прин ци пах віль ної асоціації уче них, То ва -
ри ст во зак ла ло фун да мент для ефек тив ної роз роб ки ук раїноз нав чих
досліджень у га лузі історії, філо логії, ста тис ти ки, ет ног рафії, історії ук раїнсь -
ко го мис те цт ва, фольк ло ру, при ро доз на в ства і техніки.

Се ред відо мих спеціалістів, які пра цю ва ли в То ва ристві, істо ри ки
М.С. Гру шевсь кий, О.І. Ле виць кий, І.М. Ка манін, О.С. Гру шевсь кий,
М.Ф. Біляшівсь кий, В.Л. Мод за левсь кий, філо ло ги В.М. Пе ретц,
А.Ю. Кримсь кий, Є.К. Тим чен ко, К.П. Ми халь чук, Б.Д. Грінчен ко, М.І. Пет -
ров, І.І. Огієнко, С.О. Єфре мов, А.М. Ло бо да, П.І. Зай цев, ет ног ра фи
Ф.К. Вовк, О.Г. Але шо, мис те цт воз навці Г.Г. Пав луць кий, Д.М. Щер баківсь -
кий, К.В. Ши роць кий, С.А. Та ра ну шен ко, Ф.Л. Ернст, пра воз навці
Б.О. Кістяківсь кий, М.П. Ва си лен ко, ге о ло ги і ге ог ра фи П.А. Тут ковсь кий,
В.І. Вер надсь кий, В.І. Лу чиць кий, В.В. Ду бянсь кий, М.І. Без бо родь ко,
В.В. Різни чен ко, О.В. Кра совсь кий, біоло ги і ме ди ки О.А. Яна та, О.В. Кор -
чак�Че пурківсь кий, О.Г. Чер няхівсь кий, інже не ри С.П. Ти мо шен ко, І.М. Га -
ниць кий, І.А. Фе щен ко�Чопівсь кий та ін.

З УНТ пов’язу ють ста нов лен ня ви щої національ ної шко ли: ук раїнсь ких
універ си тетів і ка федр ук раїноз на в ства в ба гать ох універ си те тах та інсти ту тах
Ук раїни. Чле ни УНТ ста ли провідни ми співробітни ка ми, керівни ка ми на у ко -
вих ус та нов, ака деміка ми, про фе со ра ми універ си тетів. За ініціати ви УНТ
скли ка но з’їзд при ро доз навців Ук раїни, роз по ча то ро бо ту зі ство рен ня ук -
раїнсь кої на у ко вої терміно логії, ор ганізо ва но на у кові цент ри і філії То ва ри ст -
ва в різних містах Ук раїни, тим са мим зак ла де но ос но ву для де мок ра ти зації
на у ко во го про це су й ефек тив ної йо го ор ганізації на місцях.

УНТ із са мо го по чат ку орієнту ва ло ся на на у ко ве обс лу го ву ван ня
національ но�куль тур но го про це су і тісні зв’яз ки з суспіль но�політич ни ми
подіями в Ук раїні. В ро ки ста нов лен ня ук раїнсь кої дер жав ності
(1917–1918 pp.) УНТ за без пе чу ва ло кад ро вий склад ви щих предс тав ниць ких
зак ладів, ор ганів вла ди і уп равління й відігра ло виз нач ну роль у роз гор танні
ук раїнсь ко го куль тур но�просвітниць ко го ру ху. За ініціати ви То ва ри ст ва зас -
но ва но де сят ки ук раїнсь ких гімназій і шкіл, Ук раїнсь ка пе да гогічна ака демія,
Ук раїнсь ка ака демія мис тецтв, му зеї, га зе ти, жур на ли, просвітницькі ор -
ганізації. Важ ли ву роль відігра ло УНТ у збе ре женні пам’яток історії та куль ту -
ри, ху дожніх ціннос тей, бібліотек, архівів. Ви дан ня УНТ – “За пис ки Ук -
раїнсь ко го на у ко во го то ва ри ст ва в Києві”, жур нал “Ук раїна”, “Ук раїнсь кий
на у ко вий збірник”, збірни ки секцій – зро би ли вне сок у роз ви ток національ -
ної на у ки і куль ту ри5.

В УНТ пе ре ва жа ла гу манітар на те ма ти ка, яка виз на чи ла і струк ту ру ук -
раїноз нав чих досліджень зго дом, зок ре ма ре алізацію у 1920–30�ті ро ки в Ака -
демії на ук Ук раїни комп ле кс них досліджень при ро ди і лю ди ни. Гу манітар на
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те ма ти ка досліджень спри я ла роз вит ку національ ної са мосвідо мості та
обґрун ту ван ню за сад ук раїнсь кої куль ту ри. Особ ли во ши ро ко го роз вит ку на -
бу ло роз роб лен ня пи тань ук раїнсь кої філо логії: уніфікація гра ма ти ки, скла -
дан ня істо рич них, терміно логічних і тлу мач них слов ників, досліджен ня по -
ход жен ня і форм ук раїнсь кої мо ви, аналіз літе ра тур них пам’яток, істо ри -
ко�літе ра турні та фольк лорні ро бо ти. Сфор мо ва но творчі ко лек ти ви ет ног -
рафів і мис те цт воз навців, які зай ма ли ся до бо ром ма теріалів, їх сис те ма ти -
зацією й аналізом. Роз по ча то ро бо ти в га лузі при ро доз на в ства, техніки, ста -
тис ти ки й еко номіки на род но го гос по да р ства Ук раїни. В УНТ пра цю ва ла до -
сить силь на ме дич на секція, яка об’єдна ла про фе сорів�ме диків та
лікарів�прак тиків. За Цент раль ної Ра ди УНТ ак тивізу ва ло ідеї зас ну ван ня ака -
демії на ук.

От же, на пе ре додні 1918 року визріли всі необхідні та достатні умо ви і
мож ли вості для зас ну ван ня української ака демії на ук.
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1.2. Історія заснування Академії.
Доленосне значення академічної моделі
В.І. Вернадського

Пе ре ду мо ви для зас ну ван ня Ук раїнсь кої ака демії на ук, що
скла ли ся в другій по ло вині ХІХ – на по чат ку ХХ ст., знайш ли своє ре аль не
втілен ня в період Ук раїнсь кої ре во люції 1917–1921 рр., ко ли про я вив ся увесь
по туж ний твор чий по тенціал ук раїнсь ко го на ро ду в дер жа вот во ренні, роз вит -
ку на у ки, освіти, куль ту ри1. Зас ну ван ня низ ки національ них ус та нов як істо -
рич но виз на них сим волів дер жав ної са моіден тифікації на ро ду, й пе ре дусім
Ук раїнсь кої ака демії на ук, ма ло до ле нос не зна чен ня для ук раїнсь кої на у ки,
ук раїнсь кої дер жа ви. 

Зас ну ван ня Ака демії на ук тісно пов’яза не з іме на ми В.І. Вер надсь ко го та
М.П. Ва си лен ка. За ду же ко рот кий час фун да мен таль но роз роб ле но за са ди сис -
тем но го роз вит ку національ ної на у ки, куль ту ри, освіти в руслі дер жа вот вор чих
про цесів і з ура ху ван ням істо рич них особ ли вос тей роз вит ку Ук раїни, не -
обхідності рівноп рав но го її вход жен ня в кон текст світо вої на у ки. Ство рен ня Ака -
демії пе ред ба ча ло взаємозв’язок та ких національ них інсти туцій, як Національ на
ака демія на ук, Національ на бібліоте ка та Національ ний му зей – ба зові для роз -
вит ку на у ки та куль ту ри цент ри. Ок ре му роль зігра ли ці осо бис тості у зас ну ванні
Національ ної бібліоте ки, що сь о годні но сить ім’я В.І. Вер надсь ко го2.

Ідея ство рен ня Ук раїнсь кої ака демії на ук (далі – УАН) в умо вах
національ но�де мок ра тич ної ре во люції об’єдна ла найк ращі на у кові си ли ук -
раїнсь кої інтелігенції, розк ри ла масш таб та си лу їхнь о го інте лек ту аль но го по -
тенціалу. Об’єднав чою си лою ста ла мож ливість по бу до ви УАН на за са дах пе -
ре до вих ідей та світо вих тен денцій у роз вит ку на у ко во го знан ня та ролі на у ки
в дер жа вот во ренні. Важ ли ве зна чен ня ма ла кон цепція УАН, зап ро по но ва на
В.І. Вер надсь ким.

Історію зас ну ван ня УАН та роль В.І. Вер надсь ко го в її ство ренні у
різних ас пек тах висвітле но в на у ко вих пра цях К.М. Сит ни ка, С.М. Стой ка,
О.М. Апа но вич, Г.М. Доб ро ва, В.І. Онопрієнка, Ю.О. Хра мо ва, С.П. Ру дої,
Ю.В. Пав лен ка, В.А. Куч ма рен ко, О.С. Они щен ка та ін.3. Бібліог рафію праць
В.І. Вер надсь ко го та літе ра ту ри про нь о го, ру ко пис ну спад щи ну В.І. Вер -
надсь ко го про жит тя і діяльність в Ук раїні опубліко ва но у спеціаль них
довідни ках4. Од нак звер нен ня до зас ну ван ня УАН із по зицій но во го ча су доз -
во ляє розк ри ти нові грані вирішаль но го зна чен ня тих подій для роз вит ку
вітчиз ня ної на у ки. 

Упер ше ре аль но пи тан ня про ство рен ня Ака демії на ук пос та ви ли після
Лют не вої ре во люції в Росії у бе резні 1917 р., ко ли М.П. Ва си лен ка бу ло при-
зна че но по пе чи те лем Київсь ко го уч бо во го ок ру гу. Він ра зом з інши ми відо ми -
ми чле на ми Ук раїнсь ко го на у ко во го то ва ри ст ва (далі – УНТ) П.Я. Стеб ниць -
ким та О.Г. Ло тоць ким на пи сав до повідну за пис ку що до ре фор ми освіти й на -
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у ки в Ук раїні, яка се ред іншо го пе ред ба ча ла фінан со ву підтрим ку УНТ з ме -
тою пе рет во рен ня йо го на Ук раїнсь ку ака демію на ук5.

Пог ля ди М.П. Ва си лен ка що до прин ципів по бу до ви УАН суттєво
зміни ли ся після йо го зустрічі з В.І. Вер надсь ким, ко ли з 19 серп ня 1917 р. їх
приз на че но то ва ри ша ми міністра освіти у Тим ча со во му уряді Росії. Їм до ру че -
но оп ра цю ва ти пи тан ня ство рен ня Ака демії на ук Ук раїни у комп лексі пи тань
що до роз бу до ви ук раїнсь кої на у ки та освіти. В.І. Вер надсь кий пе ре ко нав
М.П. Ва си лен ка у перс пек тив ності ство рен ня УАН та Національ ної бібліоте -
ки при ній як дер жав них інсти туцій, од нак пи тан ня не бу ло виріше но че рез
крах Тим ча со во го уря ду6. Вод но час зустріч цих не пе ресічних пос та тей та од -
но думців виріши ла по даль шу до лю ук раїнсь кої ака демічної на у ки.

Ідеї В.І. Вер надсь ко го що до кон цепції уст рою Ака демії на ук ґрун ту ва -
ли ся на ба га торічних по пе редніх досліджен нях уче но го з історії ста нов лен ня
та роз вит ку Пе тер бурзь кої та світо вих ака демій на ук. Він брав ак тив ну участь
у ро боті сесії Міжна род но го со ю зу ака демій на ук, яка про хо ди ла у Пе тер бурзі
в 1913 р. З 1914 до 1918 рр. В.І. Вер надсь кий ак тив но пра цю вав над ви дан ням
ма теріалів до історії Пе тер бурзь кої ака демії на ук за 1889–1914 рр. та на рисів з
історії Ака демії ХVІІІ – по чат ку ХХ ст.7

В.І. Вер надсь кий пер шим з істо риків на у ки вив чав ака демію на ук як
особ ли вий соціаль ний інсти тут, кри тич но про а налізу вав світо вий досвід ака -
демій та уза галь нив тен денції їх роз вит ку (зокрема, євро пейсь кий, аме ри -
кансь кий та російсь кий), розк рив зна чен ня ака демічної ор ганізації на у ки в
житті на родів та дер жав, по ка зав пе ре ва ги та прог ре сивні ри си ака демій, що
транс фор му ють ся в на у кові цент ри на дер жав них за са дах. В.І. Вер надсь кий
довів ефек тивність та кої фор ми ор ганізації національ ної на у ки в но вих умо -
вах, ко ли зрос тає зна чен ня роз вит ку при род ни чих на ук для еко номічно го пос -
ту пу дер жав та гу манітар них – для національ но го са мо ст ве рд жен ня.

Та кий пог ляд об’єктив но був націле ний на утверджен ня Ук раїни як не за -
леж ної дер жа ви, і то му йо го по зи тив но сприй няв М.П. Ва си лен ко, прис ту пив -
ши до ви ко нан ня обов’язків прем’єр�міністра і міністра освіти у геть мансь ко му
уряді в 1918 р. Ши ро ка обізнаність В.І. Вер надсь ко го у цих пи тан нях та пе ре -
кон ли ва по зиція бу ли ва го ми ми ар гу мен та ми для зап ро шен ня очо ли ти ство рені
при Міністерстві освіти комісії у спра вах ви щої шко ли і на у ко вих ус та нов та з
роз роб ки за ко ноп ро ек ту про зас ну ван ня Ук раїнсь кої ака демії8.

По год жу ю чись на про по зицію М.П. Ва си лен ка, В.І. Вер надсь кий у
своєму листі за 15 трав ня 1918 р. із Пол та ви по дає по пе редні кон цеп ту альні те -
зи що до ство рен ня УАН як за галь но національ но го масш таб но го на у ко во го
цент ру, зібран ня дер жав них на у ко вих ус та нов. Се ред них: бібліоте ка, архів,
гео  логічна або ге ог рафічна кар та, національні му зеї, інсти ту ти для екс пе ри -
мен таль них та гу манітар них на ук, що ма ють бу ти підтри мані дос татнім фінан -
со вим за без пе чен ням. “На пер шо му місці на сам пе ред, – пи ше В.І. Вер надсь -
кий, – має бу ти ство ре не доб ре об лаш то ва не відділен ня ук раїнсь кої мо ви,
літе ра ту ри та історії… та ті відділи інсти тутів, що пов’язані з прак тич но важ ли -
ви ми для дер жа ви інте ре са ми, з вив чен ням про дук тив них сил країни та еко -
номічно�ста тис тич но го вив чен ня її. Ба жа на ши ро ка сво бо да Ака демії у ство -
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ренні форм та ких ус та нов – за леж но від на у ко вих сил та дер жав них пи тань,
пос тав ле них пе ред ни ми”9.

М.П. Ва си лен ко як од но ду мець В.І. Вер надсь ко го, як міністр та вче ний
зро бив усе мож ли ве для ре алізації зап ро по но ва ної мо делі Ук раїнсь кої ака демії
на ук. Для ство рен ня са мої Ака демії М.П. Ва си лен ко сфор му вав Комісію для
ви роб лен ня за ко ноп ро ек ту про зас ну ван ня Ук раїнсь кої ака демії на ук у складі
відо мих вче них із різних га лу зей знань: про фе со ра Харківсь ко го універ си те ту
Д.I. Ба галія, про фе со ра Київсь ко го політехнiчно го інсти ту ту М.Ф. Ка щен ка,
рек то ра Київсь ко го універ си те ту Є.В. Спек торсь ко го, про фе сорів
Б.О. Кістяківсь ко го, Й.Й. Ко со но го ва, О.В. Спе рансь ко го, М.І. Ту ган�Ба ра -
новсь ко го, про фе со ра Пет рог радсь ко го інсти ту ту шляхів С.П. Ти мо шен ка,
про фе со ра Ла за ревсь ко го інсти ту ту східних мов у Москві А.Ю. Кримсь ко го.
До скла ду Комісії увійшли й предс тав ни ки Ук раїнсь ко го на у ко во го то ва ри ст -
ва Г.Г. Пав луць кий і П.А. Тут ковсь кий, про фе сор Донсь ко го універ си те ту
Є.К. Тим чен ко, а та кож аг робіолог про фе сор С.Л. Франк фурт. Бу ло взя то до
ува ги та об го во ре но на всіх засідан нях Комісії й пог ля ди інших ви дат них вче -
них що до уст рою ака демії та її скла ду.

На етапі фор му ван ня пер со наль но го скла ду Комісії В.І. Вер надсь кий
зустрічав ся з М.С. Гру шевсь ким, яко го ви со ко ціну вав за вне сок у роз ви ток
істо рич ної на у ки та ство рен ня НТШ. Од нак М.С. Гру шевсь кий відмо вив ся
бра ти участь у ро боті Комісії, вва жа ю чи суттєвою пе реш ко дою відсутність
шко ли національ них кадрів із при род ни чих на ук в Ук раїні та схи ля ю чись до
ідеї пе рет во рен ня УНТ в УАН із помітною пе ре ва гою істо ри ко�філо логічних
на ук як та ких, що досліджу ють національні особ ли вості Ук раїни10. В.І. Вер -
надсь кий відсто ю вав свою кон цепцію: ли ше роз ви ток Ака демії на дер жав них
за са дах та фор му ван ня комп лек су на у ко вих ус та нов і з охоп лен ням
природничих га лу зей знан ня доз во лить сфор му ва ти фун да мен таль ну ба зу нау -
ки та швид ко сфор му ва ти національні кад ри, зок ре ма в га лузі екс пе ри мен -
таль них (при род ни чих та технічних) на ук, уже че рез нез нач ний відрізок ча су. 

Ідеї В.І. Вер надсь ко го ба зу ва ли ся на ос мис ленні соціаль них пла не тар них
про цесів та ба ченні перс пек ти ви соціаль но�еко номічно го та тех но логічно го
прог ре су людства. Він да ле ког ляд но пе ред ба чав зрос тан ня ролі на у ки як ви роб -
ни чої си ли у роз вит ку ба зис них ос нов дер жав та їхньої еко номічної по туж ності.
У про мові В.І. Вер надсь ко го на засіданні, прис вя че но му по чат ку діяль ності
Комісії для ви роб лен ня за ко ноп ро ек ту, вче ний розк рив досвід пе ре до вих ака -
демій, які вже по ча ли прис то со ву ва ти ся до но вих умов еко номічно го роз вит ку
країн, роз ви ва ли при род ничі на у ки з ме тою по до лан ня світо вої еко номічної
кри зи, вик ли ка ної війною. Відмо ва від зас тарілих прин ципів ор ганізації ака -
демій як на у ко вих то ва риств, влас ти вих ста рим західним ака деміям, зас но ва них
у ХVІ–ХVІІ ст., на йо го дум ку, про дик то ва но бурх ли вим роз вит ком при ро доз нав -
ства та техніки в другій по ло вині ХІХ – на по чат ку ХХ ст. 

В.І. Вер надсь кий обґрун то ва но до во дить зна чен ня но вих еко номічних
відно син, не обхідність досліджен ня та ви ко рис тан ня при род них ре сурсів
країн для роз вит ку дер жав та ва гомість при род ни чих на у ко вих досліджень, що
фінан су ють ся дер жа вою. Мо ло да дер жа ва, на йо го дум ку, має відра зу бу ду ва -

До 90�річчя від дня заснування 19

1.2. Історія зас ну ван ня Ака демії. До ле нос не зна чен ня ака демічної мо делі В.І. Вер надсь ко го



ти май бутнє в но вих умо вах і з но вою перс пек ти вою. То му по бу до ва Ака демії
на ук як роз га лу же но го на у ко во го цент ру має спи ра ти ся на дер жав ну ос но ву та
дер жав не фінан су ван ня, яке мо же за без пе чи ти міцну ор ганізацію на у ко во го
досліджен ня про дук тив них сил країни та її при род них ба гатств, еко -
номіко�ста тис тич но го вив чен ня на се лен ня, знай ти за со би для зміцнен ня та
роз вит ку про дук тив ності праці та в най ко ротший термін за без пе чи ти еко -
номічний ба зис для роз вит ку Ук раїни як дер жа ви11.

Од нак не ли ше еко номічний фак тор виз на чав кон цеп ту аль ну струк ту ру
по бу до ви Ака демії як дер жав ної інсти туції. Ака демія як національ на інсти -
туція, на дум ку В.І. Вер надсь ко го, ма ла спри я ти зрос тан ню ук раїнсь кої
національ ної са мосвідо мості та ук раїнсь кої куль ту ри, вив чен ню ми ну ло го та
су час но го роз вит ку Ук раїни в усіх про я вах ду хов но го, дер жав но го та соціаль -
но�еко номічно го жит тя. Вод но час В.І. Вер надсь кий ба чив і гу маністич ний
кон текст ака демічної на у ки, пок ли ка ний ре алізу ва ти зв’язок Ака демії з місце -
вим жит тям, роз ви ва ти на у ко во�прак тичні досліджен ня Ака демії в інте ре сах
повсяк ден но го жит тя на се лен ня, спря мо вані на роз ви ток ма теріаль но го та ду -
хов но го жит тя лю дей. 

Сис темність кон цепції виз на чи ла й ор ганічний зв’язок з нею іншої но -
ва торсь кої ідеї В.І. Вер надсь ко го – по ряд із фун да мен таль ни ми нап ря ма ми
при род ни чих на ук, фізи кою та ма те ма ти кою він ста вить “роз ряд прик лад но го
при ро доз на в ства”, де роз ви ва ють ся прик ладні знан ня, пов’язані з технікою,
про мис ловістю, сільсь ким, лісо вим та вод ним гос по да р ством. За ли ша ю чись
ака демічною, на у ка зо бов’яза на бу ла ре алізу ва ти пря мий зв’язок із роз вит ком
еко номічно го по тенціалу дер жа ви та пе ресічної лю ди ни.

Ли ше такі ґрун товні та фінан со во за без пе чені за са ди по бу до ви Ака демії
та ство рен ня сис те ми на у ко вих ус та нов з од но час ним роз вит ком ши ро кої ав -
то номії, що га ран ту ють сво бо ду на у ко вої дум ки, як вва жав В.І. Вер надсь кий,
доз во лять швид ко на рос ти ти на у ко вий по тенціал Ук раїни, ви ко на ти свої
функції та підня ти її рівень до виз нан ня світо вим співто ва ри ст вом ака демій
на ук, що на бу ва ло прин ци по во го зна чен ня в умо вах світо вих інтег раційних
тен денцій12. От же, В.І. Вер надсь кий ок рес лює ос новні ви мо ги до уст рою Ака -
демії: національні, дер жавні та гу маністичні, що доз во лять зро би ти її мо гутнім
су час ним на у ко вим цент ром, чин ни ком дер жа вот вор чих про цесів в Ук раїні,
виз на ним міжна род ною спілкою ака демій. Тим са мим бу ло відкри то ши ро ку
перс пек ти ву для Ака демії та її нев пин но го роз вит ку і зміцнен ня.

Спо чат ку В.І. Вер надсь кий зап ро по ну вав чо ти ри відділен ня: істо ри -
ко�філо логічне, фізи ко�ма те ма тич не, еко номіко�юри дич не та прик лад но го
при ро доз на в ства. Се ред пер ших на у ко вих ус та нов він про по ну вав ство ри ти
такі: національ ну бібліоте ку, фізич ний інсти тут, дослідний біологічний інсти -
тут, хімічну ла бо ра торію, інсти тут міне ра логії, національ ний му зей як на у ко -
во�дослідну ор ганізацію (що скла даєть ся із вось ми відділень: ге о логічно го,
міне ра логічно го, доісто рич ної ар хе о логії, ет ног рафії, бо таніки, зо ології, ант -
ро по логії, па ле он то логії); ук раїнсь кий істо рич ний му зей; аст ро номічну об -
сер ва торію; комісію з ви дан ня слов ни ка ук раїнсь кої мо ви. 

Він про по ну вав под ба ти й про інші інсти туції, нап рик лад, ар хе о -
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графічну комісію, ар хе о логічний інсти тут, а та кож про ряд комісій, що пред -
став ля ють ок ремі нап ря ми на ук – комісії з вив чен ня про дук тив них сил Ук -
раїни, еко номічно�ста тис тич них ре сурсів Ук раїни, ви дан ня пам’яток ук -
раїнсь ко го пись ме н ства та мо ви то що. 

Особ ли ву ува гу В.І. Вер надсь кий приділяв при род ни чо му нап ря му та
національ но му міне ра логічно му му зею як на у ко во�дослідній ус та нові. Ад же
во ни, як вва жав уче ний, зак ла да ють підва ли ни не ли ше для роз вит ку
досліджен ня ма теріаль них при род ни чих ре сурсів Ук раїни, а й для найбільш
пе ре до во го на той час нап ря му на у ки. Він та кож пос та вив пи тан ня й про но -
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вий ста тут Ака демії, підкрес лю ючи, що жод ний з існу ю чих у світовій прак тиці
ста тутів не мо же бу ти пок ла де ним в ос но ву її діяль ності13.

Іншою прог ре сив ною ідеєю В.І. Вер надсь ко го бу ло од но час не ство рен -
ня Ака демії на ук та національ ної бібліоте ки, що ма ла б існу ва ти при Ака демії
як на у ко ва ба за досліджень та на ро щу ва ти універ сальні книж кові фон ди, аку -
му лю ючи усі до сяг нен ня світо вої на у ки та куль ту ри ми ну ло го й май бутнь о го,
що всебічно спри я ло б не ли ше роз вит ку на у ки, а й про це су роз бу до ви та
зміцнен ня дер жа ви. То му на пер шо му засіданні Комісії бу ло об го во ре но пи -
тан ня про не гай не ство рен ня національ ної бібліоте ки, що функціону ва ти ме
під егідою УАН, підго тов ле не завіду ва чем бібліоте ки Київсь ко го універ си те ту,
відо мим уче ним В.О. Корд том.

Національ на бібліоте ка бу ла пер шою ус та но вою, за по чат ко ва ною ще до
Спіль но го зібран ня УАН: геть мансь кий уряд зат ве рд жує роз роб ле ний
М.П. Ва си лен ком, В.О. Корд том та В.І. Вер надсь ким “За кон про ут во рен ня
Фон ду Національ ної Бібліоте ки Ук раїнсь кої Дер жа ви”, підпи са ний Пав лом
Ско ро падсь ким і зат ве рд же ний Ра дою Міністрів 2 серп ня 1918 р. Після
публікації 8 серп ня 1918 р. в “Дер жав но му Вістни ку” цей до ку мент на був чин -
ності за ко ну. 

Бібліоте ка по ча ла свою діяльність з ут во рен ня 23 серп ня Тим ча со во го
коміте ту, до скла ду яко го увійшли: В.І. Вер надсь кий (го ло ва), А.Ю. Кримсь кий,
С.О. Єфре мов, Г.П. Жи тець кий, В.О. Кордт та Д.І. Ба галій (із по чат ку 1919 р.)14.

Ця фун да мен таль на мо дель ор ганізації Ака демії бу ла аль тер на ти вою
дум кам пе рет во рен ня УНТ на АН, де Ака демія вис ту па ла б гу манітар ним на у -

ко вим клу бом, доб ровіль ним об’єднан -
ням, то ва ри ст вом лю би телів на у ки, що
існує на по же рт ви та дер жав ну до по мо -
гу. За ко ноп ро ект го ту ва ли на най де -
мок ра тичніших за са дах: крім об го во -
рен ня чле на ми Комісії, бу ло зап ро по -
но ва но усім зна ним уче ним у спеціаль -
них за пис ках вис ло ви ти свої дум ки що -
до май бутньої Ака демії. Пер шо чер -
говість роз вит ку при ро доз нав чих на ук
та ство рен ня в Ака демії но во го нап ря -
му прик лад но го при ро доз на в ства,
підго тов ки кадрів у цій га лузі, не -
обхідність вив чен ня при род них ре -
сурсів та ви роб ни чих сил підтри ма ла
аб со лют на більшість уче них, за лу че них
до роз роб лення за ко ноп ро ек ту, у своїх
спеціаль но скла де них за пис ках про ор -
ганізацію і струк ту ру ок ре мих на у ко вих
ус та нов май бутньої Ака демії15.

У Комісії, що пра цю ва ла з 9 лип -
ня до 17 ве рес ня 1918 р. та про ве ла
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Гетьман Павло Скоропадський



23 засідан ня, де розг ля ну ли всі про по зиції та за пис ки що до ор ганізації мож ли -
вих відділень Ака демії, бу ло об го во ре но пи тан ня про прин ципи, зак ла де ні в
ос но ву УАН, її струк ту ру, за са ди ор ганізації інсти тутів, комісій, му зеїв за на-
пря ма ми діяль ності, кад рові пи тан ня, підго тов ле но про ект ста ту ту УАН16.

Ре алізація та кої кон цепції не бу ла б мож ли ва без ак тив ної та без ко мп -
ромісної підтрим ки чин ним на той час уря дом, де го лов на роль на ле жа ла
М.П. Ва си лен ку, який зміг по ка за ти та до вес ти пе ре ва ги цієї фун да мен таль ної
ідеї та мож ли вості її ре алізації влас ни ми на у ко ви ми си ла ми Ук раїни,
відповідним чи ном предс та ви ти її в уряді геть ма ну Пав лу Ско ро падсь ко му17.
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По да ю чи за ко ноп ро ект про зас ну ван ня Ук раїнсь кої ака демії на ук у Києві
до Ра ди Міністрів Ук раїнсь кої Дер жа ви, він по ка зує її го ловні особ ли вості, а са -
ме “що во на тво рить ся в ХХ сторіччі підо впли вом рівно час ної си ли двох по -
токів, які вик ли ка ють її до жит тя і з яких один – то національ на са мосвідомість
ук раїнсь ко го гро ма дя н ства, а дру гий – не ми нучі за хо ди, щоб ви до бу ти ся з
наслідків усесвітньої кри зи”18.

М.П. Ва си лен ко обґрун ту вав дум ку про наз ву бібліоте ки при УАН як
національ ної, на зра зок фран цузь кої, підкрес лю ючи, що “во на му сить бу ти
куль тур ним скар бом усь о го ук раїнсь ко го на ро ду” та од но час но все о хоп лю -
ючою ла бо ра торією на у ки.
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П.А. Тутковський



Зав дя ки йо го на по лег ли вим зу сил лям пи тан ня ство рен ня Ака демії бу ло
од ним із пріори тет них в уря до вих комісіях. У надз ви чай но ко роткі терміни в
склад них політич них умо вах 9 жовт ня 1918 р. бу ло зат ве рд же но шта ти та кош -
то рис Ака демії на ук19. Спільні зу сил ля на у ковців та дер жав них діячів за вер ше -
но прий нят тям 14 лис то па да 1918 р. “За ко ну Ук раїнсь кої Дер жа ви про зас ну -
ван ня Ук раїнсь кої Ака демії На ук в м. Київі”, підпи са но го геть ма ном Пав лом
Ско ро падсь ким20.

За кон ух ва лив Ста тут та шта ти УАН і вво див їх у дію з 1 лис то па да
1918 р. Зат ве рд же но струк ту ру УАН, перед ба че но її послідов ний роз ви ток,
ого ло ше но пов но ва жен ня пер шо го об ра но го го ло ви�пре зи ден та та Спіль но го
зібран ня у складі зат ве рд же них ака деміків. То го ж дня на ка зом геть ма на Пав -
ла Ско ро падсь ко го приз на че но пер ших 12 дійсних членів УАН: по Відділу
істо рич но�філо логічних на ук – Д.І. Ба галія, А.Ю. Кримсь ко го, М.І. Пет ро ва,
С.Й. Смаль�Стоць ко го; по Відділу фізич но�ма те ма тич них на ук – В.І. Вер -
надсь ко го, С.П. Ти мо шен ка, М.Ф. Ка щен ка, П.А. Тут ковсь ко го; по Відділу
соціаль них на ук – М.І. Ту ган�Ба ра новсь ко го, В.А. Ко синсь ко го, Ф.В. Та ра -
новсь ко го, О.І. Ле виць ко го21.

26 лис то па да 1918 р. офіційно опубліко ва но “Ста тут Ук раїнсь кої Ака -
демії На ук у м. Київі”, пер ший про ект яко го був підго тов ле ний В.І. Вер надсь -
ким, Д.І. Ба галієм, В.Л. Мод за левсь ким і де таль но об го во ре ний та прий ня тий
на засідан нях Комісії22.

За Ста ту том Ук раїнсь ку ака демію на ук ого ло ше но най ви щою на у ко вою
дер жав ною ус та но вою в Ук раїні, що пе ре бу ває у без по се реднь о му віданні вер -
хов ної вла ди. Ос нов ни ми функціями зас нов ни ки Ака демії вва жа ли по ши рен -
ня й пог либ лен ня на у ко вих дис циплін та зба га чен ня їх но ви ми відкрит тя ми на
ко ристь людству, спри ян ня об’єднан ню та ор ганізації на у ко вої праці, ста нов -
лен ню на у ко во�дослідних інсти тутів у всіх га лу зях знан ня. Ака демію виз на но
най ви щою ук раїнсь кою національ ною ус та но вою, яка, виз на ю чи пріори те ти
національ ної куль ту ри та мо ви, ста ви ла зав дан ня м вив ча ти су час не та ми ну ле
Ук раїни, ук раїнсь кої землі та на ро ду.

Цей пер ший Ста тут 1918 р. зат ве рд жу вав струк ту ру Ака демії у складі
трь ох відділів: істо рич но�філо логічно го (з кла сом ук раїнсь ко го крас но го
пись ме н ства); фізич но�ма те ма тич но го (де пе ред ба чені кла си фун да мен таль -
них на ук та прик лад но го при ро доз на в ства); соціаль них на ук (із кла са ми юри -
дич них та еко номічних на ук).

Ос нов ну ува гу спо чат ку бу ло приділе но соціогу манітарній сфері,
суспільствоз нав чим на у кам, які пра цю ва ли на підне сен ня національ ної куль -
ту ри та дер жав ності. Вод но час пер шот ворці Ук раїнсь кої ака демії зак ла да ли
фун да мен таль не підґрун тя всіх трь ох склад ників, щоб ство ри ти в ус та но вах
умо ви для роз вит ку кла сич них фун да мен таль них на ук, у яких че рез відга лу -
жен ня і міждис циплінар ну інтег рацію по род жу ва ти меть ся все ба га т ство існу -
ю чих і май бутніх га лу зей знан ня23.

Ство ре но по туж ну інфор маційну та екс пе ри мен таль ну інфра ст рук ту ру
ака демічних досліджень: Національ на бібліоте ка, національні му зеї з інсти ту та -
ми (зо ологічний, біологічний із гер барієм, ге о логічний, па ле он то логічний,
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міне ра логічний, ант ро по логічний), са ди (бо танічний та акліма ти заційний),
біологічні станції, об сер ва торія, на у ко во�дослідні інсти ту ти, постійні комісії,
ла бо ра торії та кабіне ти, дру кар ня, Фо тог рафічний інсти тут24.

Зас но ва но низ ку комп ле кс них ус та нов, де співісну ва ли на у ко во�дослідні
му зеї та інсти ту ти (Національ ний міне ра логічний му зей з інсти ту том, Національ -
ний ант ро по логічний му зей з інсти ту том), ок ремі фун да мен тальні, екс пе ри мен -
тальні та прик ладні інсти ту ти, зок ре ма фізич но�ге ог рафічний, зоо логії, бо таніки,
хімії, ме ханіки, фізи ки, ге о де зич ний, ме ди ци ни та ве те ри нарії то що. 

Ста ту том пе ред ба че но пра ва УАН як юри дич ної осо би, мож ливість ус -
та нов лен ня внутрішнь о го жит тя са мостійно та ши рокі пра ва са мов ря ду ван ня,
вста нов ле но по ря док функціону ван ня, об ран ня членів Ака демії, пра ва та
обов’яз ки Спіль но го зібран ня та ус та нов, що існу ють при Ака демії. 

Підтрим ку от ри ма ла ідея В.М. Пе рет ца про пра во підго тов ки в Ака демії
на у ко вих кадрів ви щої кваліфікації25 (про об раз аспіран ту ри та док то ран ту ри),
про пра во на дан ня за ви дат ну на у ко ву діяльність сту пе ня док то ра на ук, що
раніше бу ло пре ро га ти вою універ си тетів. Це доз во ли ло б по пов ню ва ти Ака -
демію влас ни ми на у ко ви ми спеціаліста ми, вче ни ми в га лузі фун да мен таль них
та прик лад них на ук.

27 лис то па да 1918 р. по ча ток пов ноп рав но го функціону ван ня Ака демії
оз на ме но ва но пер шим ус та нов чим Спіль ним зібран ням. На засіданні під го -
ло ву ван ням найс тар шо го за віком ака деміка О.І. Ле виць ко го у при сут ності
дійсних членів – ака деміків В.І. Вер надсь ко го, М.Ф. Ка щен ка, В.А. Ко синсь -
ко го, А.Ю. Кримсь ко го, М.І. Ту ган�Ба ра новсь ко го, при сек ре та рю ванні най -
мо лод шо го за віком С.П. Ти мо шен ка, бу ло од но го лос но об ра но го ло вою�пре -
зи ден том ака деміка В.І. Вер надсь ко го, а не одмінним сек ре та рем – ака деміка
А.Ю. Кримсь ко го26. На дру го му засіданні Спіль но го зібран ня, відда ю чи на -
леж не ве ли ко му внес ку М.П. Ва си лен ка до спра ви зас ну ван ня УАН, йо му
надісла но лис та, де вис лов ле но щи ре привітан ня та га ря чу по дя ку. Зок ре ма,
заз на че но: “Ви всією ду шею пок ло по та ли ся про зас ну ван ня Ук раїнсь кої Ака -
демії на ук та й за пи са ли нес тер ти ми бук ва ми своє ім’я в історію Ака демії”27.

30 лис то па да ака демік В.І. Вер надсь кий був зат ве рд же ний на ка зом геть ма -
на Пав ла Ско ропaдсь ко го го ло вою�пре зи ден том Ук раїнсь кої ака демії на ук28.

З груд ня 1918 р. Ака демія по ча ла офіційну діяльність, відбу ло ся декіль -
ка засідань Спіль них зібрань та засідань відділів ор ганізаційно го ха рак те ру;
зат ве рд же но ма лу пе чат ку, по ча ли ство рю ва ти інсти ту ти, комісії, шу ка ти
приміщен ня для Ака демії. 

От же, у ко рот кий, але істо рич но ду же місткий час, відбу ло ся на у ко ве та
ор ганізаційне ут во рен ня УАН, си ла ми ве ли ко го ко лек ти ву ук раїнсь ких уче них
ре алізо ва но та роз ви ну то ос новні кон цеп ту альні по ло жен ня “сис тем но го”
пог ля ду В.І. Вер надсь ко го на зміст і суть ака демічної на у ки в не за лежній дер -
жаві індустріаль но го періоду – як го лов но го на у ко во го цент ру, що об’єднує
дер жавні дослідницькі ус та но ви з ши ро ким спект ром технічних, при род ни чих
та соціогу манітра них на ук.

Тим са мим уже на по чат ко во му етапі бу ло зак ла де но по туж ний по -
тенціал по даль шо го роз вит ку ака демічної на у ки в Ук раїні, послідов но го на ро -
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щу ван ня на у коємності знань, зрос тан ня масш табів досліджен ня, фор му ван ня
та роз вит ку вітчиз ня но го комп лек су фун да мен таль ної на у ки29.

Хо ча ок ремі по ло жен ня пер шо го Ста ту ту та інфра ст рук ту ра Ака демії на ук
на далі зміню ва ли ся, зок ре ма й під впли вом різних політич них чин ників, та роз -
ви ва ли ся за леж но від істо рич них обс та вин, про те ос нов на ідея Ака демії, у комп -
лексі її кон цеп ту аль них за сад і роз ви ну тої струк ту ри, пройш ла пе ревірку ча сом.

Нас туп ний етап ста нов лен ня УАН підтвер див життєздатність кон цепції
В.І. Вер надсь ко го. Він відбу вав ся у склад ний період еко номічної та політич ної
кри зи, зміни влад, гро ма дянсь кої війни та пе ре во ротів то го ча су. По чи на ю чи
з 14 груд ня 1918 р. (відмо ви Пав ла Ско ро падсь ко го від вла ди) й до черв ня 1919 р.,
Київ пе ре жив шес ти тиж не ве правління Ди рек торії, бої Чер во ної армії з війсь -
ка ми Ди рек торії та вла ду денікінсь кої Доб ро воль чої армії, не од но ра зо ве зай -
нят тя Києва Чер во ною армією, вступ польсь кої армії та ук раїнсь ких час тин
С. Пет лю ри, місяч не пе ре бу ван ня польсь ких військ до ут ве рд жен ня в червні
1919 р. вла ди біль шо виків.

Нез ва жа ю чи на суспіль но�по літич ні зміни, керівницт во Ака демії до би ва -
ло ся її виз нан ня кож ною но вою вла дою. У цей період поп ри відсутність фінан -
су ван ня, го лод, соціальні руй нації Ака демія на ук ви жи ла як інсти туція, от ри ма -
ла свої перші приміщен ня, роз ви ва ла струк ту ру та нап ря ми досліджень.

Де ле гацію УАН у складі В.І. Вер надсь ко го, А.Ю. Кримсь ко го, П.А. Тут -
ков сь ко  го та Д.І. Ба галія 28 груд  ня 1918 р. прий няв го ло ва Ди рек торії В.К. Вин ни -
чен ко, який підтри мав ідею ство рен ня УАН.
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Уряд Ди рек торії об го во рю вав пи тан ня на дан ня приміщень Ака демії,
зок ре ма, Піхот ної шко ли з 100 де ся ти на ми гаю, Пе да гогічно го му зею (Бу ди -
нок учи те ля, Во ло ди мирсь ка, 57), Ле вашівсь ко го пансіону (нині бу ди нок
Пре зидії НАН Ук раїни, Во ло ди мирсь ка, 54) та те ри торії Го лосіївсь ко го лісу30.
Прин ци по во виз на ю чи Ака демію на ук по за політич ним ут во рен ням, Спіль не
зібран ня УАН своїм рішен ням відмов ляєть ся від’їха ти ра зом із Ди рек торією,
за ли ша ю чись у Києві, а та кож усвідом лю ючи, що від’їзд Ака демії бу де оз на ча -
ти її пос ту по ву са моліквідацію31. 

10 лю то го 1919 р. В.І. Вер надсь кий та А.Ю. Кримсь кий бу ли на прийомі
у нар ко ма освіти біль шо виць ко го уря ду В.П. За тонсь ко го, який за освітою був
фізи ко�хіміком. Бу ди нок Ле вашівсь ко го пансіону пе ре да но Ака демії вже за
на ка зом В.П. За тонсь ко го від 11 лю то го 1919 р., хо ча сам пе реїзд відбув ся
влітку 1919 р. У травні 1920 р. Ака демії пе ре да но бу ди нок Київсь кої (ко -
лишньої Олек сандрівсь кої) пер шої гімназії (буль вар Шев чен ка, 14)32.

Нас туп на дра ма тич на си ту ація, яку та кож по до ла ла УАН, – денікінсь ка
оку пація, що суп ро вод жу ва ла ся зак рит тям Ака демії. Ли ше втру чан ня осо бис -
то В.І. Вер надсь ко го, який у ве ресні 1919 р. приїхав до став ки Денікіна та довів
важ ливість дер жав но го та за галь но людсь ко го зна чен ня УАН, доз во ли ло за -
побігти чер го вої руй нації Ака демії33. Од нак сам В.І. Вер надсь кий, який у до -
розі зах ворів, в умо вах війсь ко вих дій не зміг по вер ну ти ся до Києва.

Увесь цей час УАН про дов жу ва ла пра цю ва ти в склад них умо вах
політич ної нес табіль ності, арештів її членів, еко номічної руїни, відсут ності
фінан су ван ня та ско ро чен ня штатів. Вод но час підсу мок діяль ності УАН в 1919 р.,
підве де ний в опубліко ва но му звіті Ака демії за 1919 р., зафіксу вав її ве ли ку нау -
ко ву та ор ганізаційну діяльність, публікацію на у ко вих творів, що відбу ва ло ся
поп ри значні політичні та ма теріальні склад ності34.

Уп ро довж 1919–1920 рр. в Ака демії на ук, всу пе реч усім труд но щам, роз -
ви ва ла ся струк ту ра усіх трь ох відділів: Істо рич но�філо логічно го (го ло ва –
Д.І. Ба галій); Фізич но�ма те ма тич но го (го ло ва – М.Ф. Ка щен ко) та Соціаль -
но�еко монічно го (го ло ва – Ф.В. Та ра новсь кий). При кож но му відділі діяли
постійні на у кові комісії, про во ди ли засідан ня, екс пе ри мен ти, екс пе диції,
опи су ва ли дже ре ла, го ту ва ли ви дан ня. Бу ло об ра но но вих ака деміків, се ред
яких: В.О. Кістяківсь кий, К.Г. Воб лий, Р.М. Ор женць кий, О.М. Нікольсь кий,
В.І. Липсь кий, М.І. Анд ру сов, О.О. Ей хен вальд, О.Я. Ор лов, Ф.В. Та ра новсь -
кий, С.О. Єфре мов, М.Ф. Біляшівсь кий, В.М. Пе ретц, М.Ф. Сум цов,
К.М. Хар лам по вич, Ф.І. Міщен ко, Д.О. Гра ве, Г.В. Пфейф фер, М.В. Пту ха,
Б.І. Срез невсь кий, Б.О. Кістяківсь кий, М.П. Ва си лен ко35.

В Істо рич но�філо логічно му відділі в 1919–1920 рр. пра цю ва ло декіль ка
комісій: Комісія для скла дан ня слов ни ка жи вої ук раїнсь кої мо ви; Комісія для
скла дан ня істо рич но го слов ни ка ук раїнсь кої мо ви (Є.К. Тим чен ко); Пра во -
пис но�терміно логічна комісія (А.Ю. Кримсь кий, А.В. Ніковсь кий); Комісія
для скла дан ня істо рич но�ге ог рафічно го слов ни ка ук раїнсь кої землі (Д.І. Ба -
галій, О.С. Гру шевсь кий); Комісія для скла дан ня біог рафічно го слов ни ка ук -
раїнсь кої землі (Д.І. Ба галій, В.Л. Мод за левсь кий); Комісія для скла дан ня ар -
хе о логічної кар ти Ук раїни (С.П. Ти мо шен ко); Ар хе ог рафічна комісія
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(Т.П. Су шиць кий), що ви да ва ла пам’ят ки мо ви, пись ме н ства та історії;
Комісія для ви дан ня пам’яток новітнь о го пись ме н ства (С.О. Єфре мов);
Єврейсь ка істо рич но�ар хе ог рафічна комісія (Д.І. Ба галій, А.Ю. Кримсь кий,
І.В. Га лант); Комісія з ви да ван ня творів кла сиків ук раїнсь кої літе ра ту ри. Во ни
за лу чи ли до діяль ності де сят ки вче них, які про во ди ли цю копітку ро бо ту ви нят -
ко во на на у ко во�патріотич них за са дах. З 1920 р. пра цює Фольк лор но�етно -
графічна комісія (В.П. Клінгер, А.М. Ло бо да) і Кабінет мис тецтв (Ф.І. Шміт,
Г.Г. Пав луць кий).

При Фізич но�ма те ма тич но му відділі діяли ус та но ви май бутніх Бо -
танічно го (В.І. Липсь кий) та Акліма ти заційно го (М.Ф. Ка щен ко) садів; Інсти -
тут технічної ме ханіки (С.П. Ти мо шен ко); ла бо ра торія фізич ної хімії як час ти -
на май бутнь о го Фізич но го інсти ту ту. Пра цю вав Комітет для вив чен ня фа у ни
(С.Є. Ку ша ке вич, М.Ф. Ка щен ко); Біологічна секція (М.Ф. Ка щен ко);
Комітет для вив чен ня ниж чих рос лин (О.В. Фомін). 

Відра зу по ча ла пра цю ва ти Комісія з вив чен ня при род них ба гатств Ук -
раїни у складі С.П. Ти мо шен ка, В.Г. Ша пош ни ко ва, П.А. Тут ковсь ко го,
В.О. Кістяківсь ко го, М.Ф. Ка щен ка, Б.С. Лисіна, О.В. Фоміна, М.К. Ма лю -
шиць ко го, Г.М. Ви соць ко го, А.І. Яро ше ви ча, В.І. Лу чиць ко го, Б.Л. Лич ко ва,
В.П. Усть ян це ва, Є.В. Оп по ко ва, В.О. Плот ни ко ва, Д.О. Белінга, М.В. Шар -
ле ма ня, Б.М. Кло по то ва та ін. Влітку 1919 р. ор ганізо ва но її секції: теп ло ву,
будівель них ма теріалів (С.П. Ти мо шен ко); підзем них ба гатств, гідро логічну
(В.І. Лу чиць кий); хіміко�тех но логічну (В.О. Кістяківсь кий); прик лад ної фізи -
ки (Г.Г. Де�Метц); сільсь ко гос по дарсь ку (С.М. Бог да нов).

Ак тив на пра ця ха рак те ри зу ва ла й діяльність Соціаль но�еко номічно го
відділу, де в 1919 р. замість М.І. Ту ган�Ба ра новсь ко го, який по мер, бу ло об ра но
Ф.В. Та ра новсь ко го. У складі Відділу пра цю ва ли три постійні комісії: для ви у чу -
ван ня зви чаєво го пра ва (О.І. Ле виць кий), західно русь ко го і ук раїнсь ко го пра ва
(Ф.В. Та ра новсь кий); для ви у чу ван ня соціаль но го пи тан ня (Б.О. Кістяківсь -
кий), Де мог рафічний інсти тут (М.В. Пту ха, Г.О. Крив чен ко, Р.М. Ор женць кий),
Інсти тут для ви у чу ван ня еко номічної кон’юнк ту ри та на род но го гос по да р ства
(М.І. Ту ган�Ба ра новсь кий, К.Г. Воб лий, В.П. Ти мо шен ко).

Ство рен ня Ук раїнсь кої ака демії на ук та її ста нов лен ня відбу ва ло ся в
склад них умо вах, ко ли не мож ли во бу ло ав то ма тич но за по зи чи ти досвід різних
країн у справі виз на чен ня ста ту су і функцій. Ідея УАН інтег ру ва ла різні кон -
цепції ор ганізації національ ної на у ки та світо вий досвід, а та кож ура ху ва ла ті
обс та ви ни, що ха рак те ри зу ва ли ук раїнсь кий на у ко вий, куль тур ний і суспіль -
но�політич ний рух склад но го та су пе реч ли во го періоду 1917–1919 рр.

До ле нос не зна чен ня зап ро по но ва ної В.І. Вер надсь ким мо делі УАН як
ака демії універ саль но го ха рак те ру ґрун ту ва ло ся на ро зумінні “сис тем ної
якості” на у ки, яка є гли бин ною при чи ною зрос тан ня Ака демії. Дер жав ний
ста тус Ака демії доз во ляв на уці роз ви ва ти ся ра зом із суспільством та за без пе -
чу ва ти роз ви ток національ но�дер жав них інте ресів Ук раїни, світо вої на у ки36.
Ство рен ня національ ної Ака демії на ук як найе фек тивнішої фор ми об’єднан -
ня дослідниць ких сил, го лов ного скла дника національ ної на у ко вої сис те ми,
цент ру фун да мен таль них досліджень ста ло виз на чаль ною подією в інте лек ту -
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аль но му житті Ук раїни. Це підтвер ди ло ся усією по даль шою історією та
діяльністю Ака демії, роз вит ком на у ко вих нап рямів, що вже в 1919 р. охоп лю -
ва ли 42 га лузі на ук37.

Ре алізація кон цепції В.І. Вер надсь ко го як на пер шо му етапі існу ван ня
Ака демії, так і в нас тупні періоди здійсню ва ла ся найк ра щи ми на у ко ви ми си -
ла ми Ук раїни, ве ли ки ми дослідниць ки ми ко лек ти ва ми вче них, що здо бу ли
світо ве ім’я, предс тав ля ли го ловні нап ря ми на у ко вих знань та поп ри всю
складність істо рич но го ча су ба чи ли перс пек ти ви їх роз вит ку.

Після 90�річно го шля ху Національ ної ака демії на ук Ук раїни, рет ро -
спек ти ва подій періоду її зас ну ван ня дає мож ливість пе ре ко на ти ся у масш таб -
ності та гли бині кон цеп ту аль ної мо делі уст рою та роз вит ку ук раїнсь кої на у ки,
зап ро по но ва ної В.І. Вер надсь ким. На всіх ета пах діяль ності Ака демії во на бу -
ла зміцню валь ним чин ни ком та стра тегічним орієнти ром і не втра ти ла своєї
життєздат ної си ли й досі.
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1.3. Становлення Академії:
зростання в умовах підтримки та утисків
(1920–1940 рр.)

Події ре во люції і гро ма дянсь кої війни ней мовірно уск лад ню -
ва ли про цес ста нов лен ня Ук раїнсь кої ака демії на ук. Але си ли, що її зас ну ва ли і
об’єдна ли ся нав ко ло неї, послідов но про дов жу ва ли лінію на її зміцнен ня і роз -
ви ток. Пог ля ди на зав дан ня і функції Ака демії не бу ли од на ко ви ми як у ній
самій, так і в струк ту рах то го час ної вла ди. З 1921 р. по ча ли ся спро би ра дянсь ко -
го уря ду адміністра тив ни ми ме то да ми пе ре бу ду ва ти УАН. У 1923 р. до скла ду
ВУАН вхо ди ло 35 на у ко во�дослідних ус та нов (інсти тутів, комісій, кабінетів, ка -
федр то що). При Ака демії пра цю ва ло 5 на у ко вих то ва риств. На у ко ву ро бо ту ве -
ли 37 ака деміків, 111 штат них і 275 по заш тат них на у ко вих працівників.

Поп ри труд нощі ор ганізації дослідниць кої ро бо ти в перші ро ки існу -
ван ня Ака демії знач но роз ши ре но спектр досліджень у га лу зях при ро доз на в -
ства. На ка федрі ма те ма тич ної фізи ки (М.М. Кри лов) роз роб ля ли приб лизні
рішен ня рівнянь, от ри ма но ефек тивні фор му ли оцінки по ми лок у ма те ма -
тичній фізиці. Проб ле ми елект ролітич ної ди соціації не вод них роз чинів, над
яки ми пра цю ва ла ка фед ра хімії (В.О. Плот ни ков), ма ли ве ли ке прак тич не
зна чен ня для роз вит ку ор ганічної та не ор ганічної хімії, гідро е ле кт ро ме та лургії
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Нарком освіти УСРР М.О. Скрипник і членEкореспондент ВУАН О.В. Палладін під час
першої сесії ВУАН. Київ, 1927.



то що. Ка фед ра ге о логії (П.А. Тут ковсь кий) про ве ла перші екс пе диції на те ри -
торії Ук раїни. Важ ли ву ро бо ту з акліма ти зації в північних райо нах Ук раїни ви -
ног ра ду, пер сиків, лікарсь ких рос лин про во див Акліма ти заційний сад
(М.Ф. Ка щен ко). Інсти тут технічної ме ханіки (К.К. Симінсь кий) вив чав фізи -
ко�ме ханічні влас ти вості гірсь ких порід Ук раїни для ви ко рис тан ня їх як
будівель них ма теріалів.

В Істо ри ко�філо логічно му та Соціаль но�еко номічно му відділах пра цю ва -
ли над те ма ми, що да ли важ ливі ре зуль та ти. Це проб ле ми ук раїнсь кої історіо -
графії (Д.І. Ба галій), ук раїнсь кої літе ра ту ри (С.О. Єфре мов), історії Персії та Ту -
реч чи ни (А.Ю. Кримсь кий), історії пра ва (М.П. Ва си лен ко), еко номічної ге о -
графії Ук раїни (К.Г. Воб лий). Кіль ка збірників з історії міст і сіл опубліку ва ла
Комісія істо ри ко�ге ог рафічно го слов ни ка (О.С. Гру шевсь кий). Вийш ли дру ком
перші то ми слов ни ка ук раїнсь кої мо ви, терміно логічні слов ни ки.

Підго тов ка слов ників ста ла го лов ним зав дан ням ство ре но го 1921 р. у сис -
темі ВУ АН Інсти ту ту ук раїнсь кої на у ко вої мо ви, який до 1925 р. очо лю вав
А.Ю. Кримсь кий. Під йо го керівницт вом по ча ла пра цю ва ти Комісія з ук ла дан -
ня ака демічно го слов ни ка жи вої ук раїнсь кої мо ви, яку нев довзі очо лив В.М. Ган -
цов, відо мий діалек то лог і фахівець з ук раїнсь кої літе ра тур ної ви мо ви. 

Один із зас нов ників Ака демії і Все на род ної бібліоте ки Ук раїни
С.О. Єфре мов, крім своїх ос нов них за нять у га лузі літе ра ту роз на в ства, у цей час
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П.Я. Стебницький, академік ВУАН А.Ю. Кримський, М.М. Грінченко, академік ВУАН

С.О. Єфремов; 2Eй ряд – В.К. Дем’янчук, В.М. Ганцов, Г.К. Голоскевич, О.Т. Андрієвська.
Київ, 2 вересня 1922.



чи ма ло зу силь віддав лек си ког рафічній ро боті. Ра зом із А.Ю. Кримсь ким го ту -
ва ли ака демічний російсь ко�ук раїнсь кий слов ник, ра зом із А.В. Ніковсь ким –
до пов не ний “Сло варь ук раїнсь кої мо ви” Б.Д. Грінчен ка. Та кож С.О. Єфре мов
очо лю вав Комісію з ук ла дан ня Біог рафічно го слов ни ка діячів Ук раїни. 

У 1924 р. по вер нув ся з�за кор до ну М.С. Гру шевсь кий і ак тив но вклю -
чив ся в на у ко ве жит тя. Об ра ний нев довзі ака деміком Все ук раїнсь кої ака демії
на ук, він очо лив на у ко во�дослідну ка фед ру історії Ук раїни, Ар хе ог рафічну
комісію, а та кож дві секції при істо ри ко�філо логічно му відділі Ака демії. Згур -
ту вав ши нав ко ло се бе здібних дослідників (Й.Ю. Гер май зе, Ф.Я. Сав чен ко,
М.М. Тка чен ко, С.В. Глуш ко та ін.), М.С. Гру шевсь кий по но вив ви дан ня істо -
рич но го квар таль ни ка (пізніше двомісяч ни ка) “Ук раїна”, по черзі ра зом з
А.Ю. Кримсь ким ре да гу вав “За пис ки істо ри ко�філо логічно го відділу”, по чав
го ту ва ти три том ник “Студії з історії Ук раїни”. Діапа зон на у ко вих інте ресів
М.С. Гру шевсь ко го був ве ли чез ний. Про дов жу ю чи пра цю ва ти над своєю ос -
нов ною ро бо тою – “Історією Ук раїни�Ру си”, він ке ру вав та кож Куль тур -
но�істо рич ною комісією, чо тир ма комісіями по район но го вив чен ня історії
Ук раїни, комісією ук раїнсь кої історіог рафії. 

Важ ли вим ре зуль та том ук раїнсь кої на у ки на по чат ку 30�х років ста ли
активні і ба га тог ран ні напрацювання з пи тань ук раїноз на в ства. Зок ре ма,
знайш ли про дов жен ня тра диції національ ної на у ки, зак ла дені На у ко вим то -
ва ри ст вом імені Шев чен ка й Ук раїнсь ким на у ко вим то ва ри ст вом, до то го ж
во ни бу ли суттєво роз ши рені й пог либ лені.

Досліджен ня з історії Ук раїни з кінця ХІХ ст. ви ко ну ва ли функцію сис -
те мо ут во рю валь но го яд ра в ук раїноз навстві. Цент ра ми їх роз роб лення ста ли

чис ленні ака демічні ус та но ви і на у кові
то ва ри ст ва, як цент ральні, на зра зок
Істо рич но го то ва ри ст ва Нес то ра Літо -
пис ця, так і місцеві – в різних містах
Ук раїни. Ака демічні ка фед ри і комісії
очо лю ва ли ви датні вчені М.С. Гру -
шевсь кий, Д.І. Ба галій, М.Є. Слаб чен -
ко, М.П. Ва си лен ко, О.І. Ле виць кий
та мо лоді та ла но виті дослідни ки
Й.Ю. Гер май зе, В.О. Ро ма новсь кий,
М.М. Тка чен ко, Ф.Я. Сав чен ко та ін.

Ви нят ко ве зна чен ня ма ли ство -
рені М.С. Гру шевсь ким істо ричні ус та -
но ви, що бу ли по всій Ук раїні. У них
пра цю ва ло по над 100 дослідників, штат -
них і по заш тат них. Крім ць о го, ним
віднов лені кон так ти з На у ко вим то ва -
рист  вом імені Шев чен ка у Ль вові та за -
рубіжни ми цент ра ми ук раїноз на в ства1.

У кон цеп ту аль но му плані се ред
чис лен них праць істо риків, ар хе о -
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логів, ар хе ог рафів ос нов не зна чен ня ма ли праці та ідеї М.С. Гру шевсь ко го і
ство ре на ним у Києві шко ла істо риків. Ха рак тер ною особ ливістю досліджень
М.С. Гру шевсь ко го і йо го шко ли був соціологічний аналіз гро мадсь ко�еко -
номічних і політич них про цесів ук раїнсь кої історії з ви ко рис тан ням
порівняль но�істо рич но го ме то ду. Вар то заз на чи ти, що уче ний праг нув роз гор -
ну ти те ри торіаль не вив чен ня історії Ук раїни, яке він наз вав істо рич ним райо -
ноз на в ством Ук раїни. Досліджен ня історії Ук раїни охо пи ло всі періоди, всі
суспільні верстви і всю те ри торію Ук раїни. Досліджу ва ли політич ну, соціаль -
но�еко номічну, куль тур ну, релігійну історію ук раїнсь ко го на ро ду. Істо рич на
схе ма М.С. Гру шевсь ко го бу ла прий ня та і виз на на ук раїнсь ки ми фахівця ми як
за галь на схе ма історії Ук раїни, що вста нов лю ва ла єдність істо рич но го про це -
су від князівсь ко го ча су і до віднов лен ня дер жав ності після ре во люції 1917 р.

Ха рак тер ною ри сою досліджень у га лузі історії Ук раїни в Ака демії на ук
ста ло те, що во ни ба зу ва ли ся на міцних підва ли нах до ку мен таль них ма -
теріалів. Ар хе ог рафічна комісія, Архів давніх актів, Цент раль ний архів у Хар -
кові, об ласні архіви, архівос хо ви ща Росії да ли дослідни кам ба га тий ма теріал
для розвідок і уза галь нень. Все це дає змо гу по ка за ти зна чен ня праць із історії
Ук раїни в 20–30�ті ро ки.

При ор ганізації Ака демії на ук до чис ла пер шо чер го вих зав дань в га лузі
ук раїноз на в ства на сам пе ред увійшли ак ту альні пи тан ня ук раїнсь ко го мо во -
зна в ства: обґрун ту ван ня норм літе ра тур ної мо ви, вив чен ня історії ук раїнсь кої
мо ви, зок ре ма роз роблення за галь ної схе ми цієї історії і з’ясу ван ня пи тань ук -
раїнсь кої діалек то логії. У до ре во люційно му мо воз навстві успішно пра цю ва ли
виз начні філо ло ги П.Г. Жи тець кий, К.П. Ми халь чук, О.О. По теб ня. Вчені
Ака демії на ук до сяг ну ли в мо воз навстві прин ци по во но вих ре зуль татів.

Но вим ста ло пе ре ос мис лен ня досвіду роз вит ку провідної в ук раїнсь ко -
му мо воз навстві ет ног рафічної шко ли, що шу ка ла чис то ту ук раїнсь кої мо ви в
на родній пісні, фольк лорі (Є.К. Тим чен ко, А.Ю. Кримсь кий, О.Б. Ку ри ло,
І.І. Огієнко та ін.). Зу сил ля ми виз нач них ук раїнсь ких мо воз навців 20�х років
О.Н. Си нявсь ко го і М.Ф. Су ли ми спад щи на ет ног рафічної шко ли кри тич но
пе ре ос мис ле на в світлі тра дицій літе ра тур ної мо ви і логіки по даль шо го її роз -
вит ку. Ве ли ке зна чен ня ма ли “Ук раїнсь кий пра во пис” (1928 р.) і “Нор ми ук -
раїнсь кої літе ра тур ної мо ви” (1931 р.), в яких син те зо ва но мор фо логічні й
син так сичні нор ми ук раїнсь кої мо ви, а та кож дру гий і третій то ми “Ака -
демічно го слов ни ка”, підго тов ле но го ве ли ким ко лек ти вом упо ряд ників на
чолі з С.О. Єфре мо вим, В.М. Ган цо вим, Г.К. Го лос ке ви чем, Б.Д. Грінчен ком,
А.В. Ніковсь ким.

Про дов жен ням досліджень ет ног рафічної шко ли ста ло вив чен ня ук -
раїнсь ких діалектів, що на бу ло ши ро ко го роз ма ху (ро бо ти Б.Д. Тка чен ка про
пол тавські, П.М. По по ва про пу тивльські, П.Д. Глад ко го про київські,
О.Н. Си нявсь ко го про чернігівські діалек ти). Два то ми “Ук раїнсь ко го діялект -
но го збірни ка” (1928, 1929 р.) пок ла ли по ча ток постійних зу силь у цій га лузі.
Але особ ли ве, перс пек тив не зна чен ня ма ли праці В.М. Ган цо ва і О.Б. Ку ри ло
з опи су діалектів Чернігівщи ни і Поділля, що заклали основу пе рег ляду ге не -
зи су ук раїнсь кої мо ви.
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У 1930–1932 рр. опубліко ва но дві час ти ни пер шо го то му “Істо рич но го
слов ни ка ук раїнсь кої мо ви” за ре дакцією Є.К. Тим чен ка. По пу ляр ни ми на де -
ся тиріччя ста ли “Курс історії ук раїнсь кої мо ви” Є.К. Тим чен ка та “Історія ук -
раїнсь кої мо ви” П.О. Бу зу ка.

Плідною бу ла діяльність Інсти ту ту ук раїнсь кої на у ко вої мо ви, який
очо лю вав А.Ю. Кримсь кий. П’ять йо го відділів, 33 секції ви да ли 15 терміно -
логічних слов ників із різних га лу зей на у ки. 

У га лузі літе ра ту роз на в ства ви да но повні або не повні зібран ня творів
май же всіх виз нач них ук раїнсь ких пись мен ників, по чи на ю чи від I.П. Кот ля -
ревсь ко го, з вступ ни ми стат тя ми і ко мен та ря ми. Ви дат ним до сяг нен ням ста -
ло ака демічне пов не ви дан ня творів Та ра са Шев чен ка: в 1927 р. вий шов IV том
(що ден ник), у 1928 р. – III том (лис ту ван ня), підго тов ле но VIII том (ма лярські
тво ри). Ака демічні й по пу лярні ви дан ня пов них і виб ра них творів ук раїнсь ких
кла сиків ма ли силь ний вплив на роз ши рен ня істо ри ко�літе ра тур них
досліджень. Крім ко лек тив них збірників, опубліко ва но серію мо ног рафій і
кри тич но�біог рафічних на рисів, підго тов ле них на впер ше вве де них у на у ко -
вий обіг архівних ма теріалах і до ку мен тах.

Упер ше по ча ли досліджу ва ти пи тан ня історії ук раїнсь кої кри ти ки, ме -
то до логії і те орії літе ра ту ри. Ба га то зроб ле но в справі вив чен ня світо вої літе -
ра ту ри (А.Ю. Кримсь кий, М.К. Зе ров, П.П. Фи ли по вич та ін.). 

Цент раль не місце в дослідженні ук раїнсь кої літе ра ту ри посіли Постійна
комісія для ви дан ня пам’яток новітнь о го ук раїнсь ко го пись ме н ства та Істо ри -
ко�літе ра тур не то ва ри ст во при І відділі ВУ АН. Плідною бу ла діяльність на у ко -
во�дослідної ка фед ри історії ук раїнсь кої куль ту ри та Інсти ту ту ім. Т. Шев чен ка в
Хар кові і То ва ри ст ва дослідників ук раїнсь кої історії, пись ме н ства та мо ви в
Ленінграді, що тісно співпра цю ва ли з Ака демією. Ба га то зро би ли для збо ру ру -
ко пис ної спад щи ни ук раїнсь ких пись мен ників Цент раль ний архів давніх актів,
Все на род на бібліоте ка Ук раїни, що комп лек ту ва ла бібліоте ку ук раїнсь ких кла -
сиків і зай ма ла ся бібліог рафічни ми по шу ка ми. Бібліог рафічна комісія й Ук -
раїнсь кий на у ко вий інсти тут кни гоз на в ства фак тич но впер ше ство ри ли бібліо -
графію ук раїніки. От ри ма ли ши ро ке на у ко ве виз нан ня праці зі ста ро давньої
літе ра ту ри В.М. Пе рет ца, М.С. Гру шевсь ко го, М.С. Воз ня ка, С.І. Мас ло ва.

Пе ре важ но ар хе ог рафічною за своїм змістом бу ла діяльність Ка фед ри
західно русь ко го і ук раїнсь ко го пра ва та Комісії при ній. Про дов жу ю чи тра -
дицію, що йшла від досліджень у га лузі історії пра ва в Ук раїнсь ко му на у ко во -
му то ва ристві, Ка фед ра і Комісія обґрун то ву ва ли кон цепцію са мостійності ук -
раїнсь ко го пра ва. Крім ар хе ог рафічних публікацій, у вось ми ви пус ках “Праць
Комісії для ви у чу ван ня західно�русь ко го та ук раїнсь ко го пра ва” вміще но
оригінальні напрацювання членів Комісії що до проб лем дер жав но�пра во во го
жит тя Ук раїни в XVI–XVIII ст. (аналіз Ли товсь ко го ста ту ту, інсти тутів Маг де -
бурзь ко го пра ва, ор ганізації дер жав них ус та нов геть мансь кої Ук раїни то що).
Ро бо та Ка фед ри і Комісії західно русь ко го і ук раїнсь ко го пра ва ко ре лю ва ла ся
з діяльністю Київсь ко го архіву давніх актів, що відоб ра зи лося і на те ма тиці їх
досліджень, яка предс тав ляє і нині інте рес для істо ри ка і пра воз нав ця. Ак тив -
ною бу ла і ро бо та Ка фед ри зви чаєво го пра ва (і комісії при ній). Кон цепція цієї
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ус та но ви ґрун ту ва ла ся на уяв ленні про особ ли ве зна чен ня для Ук раїни зви -
чаєво го пра ва. На ос нові роз роб ле ної комісією прог ра ми для зби ран ня ма -
теріалів зви чаєво го пра ва роз гор ну то конк рет но�соціологічні досліджен ня в
різних місце вос тях Ук раїни, які да ли ба га тий ма теріал, кот рий мож на оціни ти
як ет ног ра фо�соціологічний.

Ака демік І.О. Ма ли новсь кий, очо лив ши Ка фед ру зви чаєво го пра ва, на -
дав но во го імпуль су діяль ності ка фед ри і комісії. Зви чаєве пра во згідно з йо го
кон цепцією по ча ли розг ля да ти в тісно му зв’яз ку з нор ма ми місце во го са мо -
вря ду ван ня. Комісія звер ну ла ся до ак ту аль них ма теріалів прак ти ки ро бо ти ра -
дянсь ких судів і ор ганів са мов ря ду ван ня. І.О. Ма ли новсь кий ви су нув кон -
цепцію “ре во люційно го зви чаєво го пра ва”. Нез ва жа ю чи на ме то до логічні не -
доліки, та кий підхід орієнту вав на досліджен ня сис те ми пра во вих норм і ре гу -
ля торів, що скла ли ся в суспільстві після ре во люції. У ць о му кон тексті звер -
нен ня Комісії зви чаєво го пра ва до досліджен ня кол го сп но го ла ду, ко лек -
тивізації, прак ти ки діяль ності профспілок, то ва рись ких судів на фаб ри ках і
за во дах не бу ло прос то да ни ною іде о логічним ви мо гам. Но ву пра во ву си ту -
ацію не обхідно бу ло досліджу ва ти. Вод но час співробітни ки комісії пе ребіль -
шу ва ли зна чен ня зви чаєво го пра ва, час то плу та ли зви чай і зви чаєве пра во.
Од нак сам підхід був не ли ше раціональ ний, але і перс пек тив ний.

Суттєво ак тивізу ва ли ся досліджен ня в га лузі історії ук раїнсь ко го мис тец-
т ва різних періодів і жанрів, істо рич но го краєзнав ства, пам’ят коз на в ства і му -
зеєзнав ства, ет ног рафії і на род ної ху дожньої твор чості. Все це дає підста ви
стве рд жу ва ти, що роз роб лен ня ідей ук раїноз на в ства в другій по ло вині 20�х і
на по чат ку 30�х років – са мостійний і змістовно ба га тий етап роз вит ку та ких
досліджень.

По ряд із суспільствоз нав чи ми досліджен ня ми, які зай ма ли панівне ста -
но ви ще на пер ших ета пах існу ван ня Ака демії, пос ту по во все біль шої ва ги на -
би ра ли досліджен ня в га лузі при ро доз нав чих і технічних на ук. Од но час но
відбу вав ся по шук но вих форм ор ганізації на у ко вої ро бо ти.

У липні 1930 р. по ча ли кри тич но пе рег ля да ти сис те ми на у ко во�дослідних
ка федр ВУ АН. На сесії Ра ди Ака демії роз горіла ся дис кусія що до її струк ту ри.
Вис ту пи ли ака деміки О.Г. Шліхтер, С.Ю. Сем ковсь кий, К.Г. Воб лий, Д.І. Ба -
галій, М.С. Гру шевсь кий. Пе ред ба ча ло ся, що після об’єднан ня Істо ри ко�філо -
логічно го і Соціаль но�еко номічно го відділів в Ака демії на ук бу де не три, а два
відділи, які предс тав ля ли б на у ки про при ро ду і на у ки про суспільство.
О.Г. Шліхтер і С.Ю. Сем ковсь кий на по ля га ли на то му, що Ака демія на ук по вин -
на пе рей ти від індивіду аль ної до ко лек тив ної ро бо ти, і для ць о го слід відмо ви -
ти ся від сис те ми ка федр, пе рей ти до сис те ми ве ли ких інсти тутів. К.Г. Воб лий і
М.С. Гру шевсь кий за пе ре чу ва ли про ти пер ма не нт них ре ор ганізацій, вка зу ю чи,
що ще на лис то па довій сесії Ра ди ВУ АН 1929 р. ка фед ру бу ло виз на че но ос нов -
ною струк тур ною оди ни цею Ака демії, а ство рен ня інсти тутів пот ре бує ве ли ких
капіталь них вкла день. М.С. Гру шевсь кий заз на чав, що че рез орієнту ван ня на
ка фед ральні струк ту ри ос таннім ча сом чітко роз ме жо ва но дослідниць ку
діяльність кож но го ака деміка. Те пер же пе ред ба чаєть ся віль не про су ван ня ака -
деміка по всій сис темі спорідне них га лу зей на у ки.
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Про те но ва струк ту ра Ака демії на ук бу ла зат ве рд же на: При род ни -
чо�технічний відділ об’єднав сім циклів на ук (ма те ма тичні, індустріаль -
но�технічні, фізи ко�хімічні, ге о ло го�ге ог рафічні, біобо танічні, біозо ологічні,
ме дичні); до Соціаль но�еко номічно го відділу ввійшли чо ти ри цик ли на ук
(еко номічні, філо софсь ко�соціологічні, істо ричні, філо логічні з мис те цт воз -
на в ством). До пер шо го відділу ввійшли Інсти тут будівель ної ме ханіки, 45 ка -
федр, 13 комісій, 23 кабіне ти, до дру го го – інсти ту ти мо воз на в ства, де мог -
рафії, ре ко н струкції сільсь ко го гос по да р ства, 23 ка фед ри, 39 комісій, 12
кабінетів. При Пре зидії ВУ АН пра цю ва ло чо ти ри комісії.

Не вик ли кає сумніву, що на по ча ток 30�х років ХХ ст. пос та ла проб ле ма
ре фор му ван ня Ака демії. Бу ло анор маль ним те, що 1931 р. у складі ВУ АН
налічу ва ло ся 164 на у ко во�дослідні ус та но ви, в яких пра цю ва ло 338 спів -
робітників, із них 242 на у кові працівни ки, зок ре ма 79 ака деміків. Увесь період
20�х років із постійни ми ско ро чен ня ми штатів, урізу ван ня ми ре сурсів і т. ін.
не га тив но поз на чив ся на стані Ака демії. Ба га то ка федр і комісій ма ли од но -
го�двох штат них працівників; усі інші бра ли участь у досліджен нях на гро -
мадсь ких за са дах. Нерідко ро бо та об ме жу ва ла ся ли ше засідан ня ми з зас лу хо -
ву ван ням до повідей. Пе ре ва жа ла істо рич на те ма ти ка не ли ше в Істо ри -
ко�філо логічно му відділі, але і в Соціаль но�еко номічно му, ство рен ня яко го
пе ред ба ча ло без по се редній зв’язок із за пи та ми су час ності. В ус та но вах Фізи -
ко�ма те ма тич но го відділу в 20�ті ро ки так і не бу ло ство ре но ла бо ра тор но�екс -
пе ри мен таль ну ба зу досліджень, не вис та ча ло коштів для про ве ден ня екс пе -
диційних і на тур них досліджень.

У цих умо вах по шук но вих ор ганізаційних форм, зок ре ма форм зв’яз ку із запи -
та ми на род но го гос по да р ства, був при род ним і не обхідним. Пер ша по ло ви на 30�х
років поз на че на в ук раїнській на уці по шу ка ми но вої стра тегії роз вит ку в умо вах
наб ли жен ня на у ки до розв’язан ня конк рет них прик лад них зав дань. Ці ро ки про -
хо ди ли під гас лом уп ро вад жен ня в на у ку пла но вості. На етапі індустріалізації
країни і ство рен ня мо гутнь о го про мис ло во го по тенціалу ос нов ним зав дан ням пе -
ред на у кою пос та ло прис ко рен ня роз роб лень і ство рен ня вітчиз ня них про то типів
техніки і об лад нан ня для ос нов них га лу зей про мис ло вості. 

Го лов ним девізом роз вит ку Ака демії на по чат ку 30�х років про го ло ше но
проб ле му техніки. Пріори тет роз вит ку технічних досліджень вик ли кав ство -
рен ня в струк турі ВУ АН індустріаль но�технічно го цик лу, що став провідним у
ре ор ганізо ва но му Пер шо му відділі. 

По зи тив ним підсум ком уп ро вад жен ня пла ну ван ня у ВУ АН тре ба вва -
жа ти обґрун ту ван ня ве ли ких комп ле кс них дер жав них прог рам, до розв’язан -
ня яких до лу чи лася Ака демія. Це проб ле ми Ве ли ко го Дніпра, Ве ли ко го Дон -
ба су і де які інші, які пот ре бу ва ли участі ба гать ох ака демічних ус та нов.

В 30�х роках по чав ся про цес пе рет во рен ня Ака демії у сис те му на у ко -
во�дослідних інсти тутів. Ка фед раль на струк ту ра Ака демії, що копіюва ла упо -
ряд ку ван ня Пе тер бурзь кої ака демії на ук ХІХ ст., зас таріла. Нап рикінці 20�х –
на по чат ку 30�х років ХХ ст. ство рю ва ла ся мо гут ня сис те ма га лу зе вої на у ки,
опер тям якої ста ли ве ликі інсти ту ти. Все це спри я ло здійснен ню тен денції до
ук руп нен ня ус та нов ВУ АН. Роз ши рен ня спект ру досліджень оз на ча ло вод но -
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час і дис циплінар ну ди фе ренціацію – ви ок рем лю ва ли ся нові на у кові нап ря -
ми, відга лу жу ва ли ся нові дис ципліни. Інсти тут як фор ма ор ганізації
досліджень кра ще відповідав ць о му про це су.

Важ ли вою віхою на шля ху ре ор ганізації ста ла сесія ВУАН у січні 1934 р., у
центрі ува ги якої зно ву пос та ло пи тан ня про ор ганізаційну струк ту ру. На сесії
виріше но ліквіду ва ти цик ли і ос нов ною струк тур ною оди ни цею Ака демії вва жа ти
на у ко во�дослідні інсти ту ти. Тим са мим ліквідо ва но склад ну шес ти лан ко ву сис те -
му ор ганізації (кабінет–комісія–ка фед ра–цикл–відділ–Пре зидія ВУ АН), ство ре -
но 22 ака демічні інсти ту ти, ди фе ренційо вані за га лу зя ми на у ки. Інсти ту ти, що
існу ва ли до 1934 р. (фізи ки, бо таніки, мікробіології і епідеміології, біохімії, гео -
логії, вод но го гос по да р ства), пе ре да но ВУ АН із сис те ми Нар ко ма ту освіти та
інших відомств, фінан су ва лися ни ми і бу ли їм підзвітні. Ака демія здійсню ва -
ла ли ше на у ко ве керівницт во їхнь ою діяльністю. 1934 р. існуючі інститути, а
та кож щой но ство рені, ста ли в пов но му ро зумінні ака демічни ми.

У 1934 р. ор ганізо ва но нові ака демічні інсти ту ти: в га лузі технічних на ук –
елект роз ва рю ван ня і гірни чої ме ханіки, в га лузі біологічних на ук – клінічної
фізіології, в га лузі фізи ко�ма те ма тич них на ук – ма те ма ти ки, хімічної тех но логії,
Ге офізич ну об сер ва торію, в га лузі суспіль них на ук – історії ма теріаль ної куль ту -
ри і Ра ду з вив чен ня про дук тив них сил Ук раїни. В то му ж році до Ака демії на ук
приєдна но Гідробіологічну станцію. У 1935 р. Ака демії пе ре да но Дніпро пет -
ровсь кий інсти тут фізич ної хімії, а в 1937 р. – Ка ра дазь ку біологічну станцію.

От же, струк ту ра Ака демії на бу ла якісно но во го ха рак те ру. Як що в 20�ті ро ки в
ній пра цю ва ло ли ше два інсти ту ти – де мог рафії і технічної ме ханіки, в 1927–1928 рр.
ви ник ли ще два – бо таніки і мікробіології, то у 1936 р. їх ста ло вже 26.

У 30�ті ро ки за хо да ми дер жа ви роз гор ну то капіталь не будівницт во на у ко -
вих зак ладів, знач но пок ра ще но екс пе ри мен таль но�технічну ба зу інсти тутів. У
інсти ту тах при род ни чо�на у ко во го і технічно го профілю об лад на но нові ла бо ра -
торії, екс пе ри мен тальні майс терні, по суті, ство ре но ла бо ра тор но�екс пе ри мен -
таль ну ба зу, що доз во ля ла здійсню ва ти досліджен ня на су час но му рівні. Зрос ли
бюд жет не фінан су ван ня, кад ро вий склад на у ко вих працівників, ви дав ни ча
діяльність ака демічних ус та нов, по ча ли ви хо ди ти нові на у кові жур на ли. 

Про це си інсти туціалізації в Ака демії на ук спри я ли до сяг нен ню в 20–30�ті
ро ки знач них ре зуль татів у га лузі при ро доз на в ства і техніки. Навіть най ко рот -
ший пе релік ре зуль татів у цих га лу зях пе ре ко нує в ць о му.

Знач ний вне сок у роз ви ток ма те ма ти ки зро би ла шко ла Д.О. Гра ве в га -
лузі ал геб ри та те орії чи сел. У 1939 р. смерть пе рер ва ла ро бо ту вче но го над ба -
га то том ним “Трак та том ал геб раїчно го аналізу”, але йо го учні про дов жу ва ли
досліджен ня. М.П. Крав чук, зай ма ю чись пи тан ням пе рес та нов них мат риць і
влас ти вос тей ко му та тив них підгруп пов ної лінійної гру пи, одер жав ва гомі ре -
зуль та ти, про які до повів на II Все со юз но му ма те ма тич но му з’їзді (1934 р.).

До кон цеп ту аль них роз ро бок у га лузі те орії функцій на ле жить ство рен -
ня Є.Я. Ре ме зом чис ло во го ал го рит му, який доз во ляє ефек тив но бу ду ва ти
поліно ми найк ра що го наб ли жен ня будь�якої дійсної змінної функції. У 1937 р.
Н.І. Ахієзер і М.Г. Крейн (од но час но з фран цузь ким на у ков цем Ж.Фа во ром)
знайш ли точні верхні межі найк ра щих наб ли жень на кла сах функцій, а та кож
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столом зліва направо: академік АН УРСР К.Й. Студинський, академік АН УРСР

В.С. Щурат, І.І. Стебун, членEкореспондент АН УРСР С.І. Маслов, академік АН УРСР
Ф.М. Колесса, О.С. Велічков, академік АН УРСР М.С. Возняк. Київ, січень 1940.

Академік ВУАН М.Ф. МельниковEРазведенков (в глибині кімнати, 1Eй зліва)
у лабораторії Українського патологоанатомічного інституту. Київ, [1928–1930].



відпра цю ва ли найк ращі лінійні ме то ди підсу мо ву ван ня рядів Фур’є. Напри -
кінці 20�х років Н.І. Ахієзер вирішив пи тан ня по бу до ви ба га точ ленів, що як -
най мен ше відхи ля ють ся від ну ля. М.П. Крав чук і С.Н. Бернштейн одер жа ли
ряд важ ли вих ре зуль татів з проб ле ми мо ментів.

Ре зуль та тів світо во го рівня досягли фахівці з ма те ма тич ної фізи ки
М.М. Кри ло в і М.М. Бо го лю бо в. Ро бо ту М.М. Бо го лю бо ва “Про де які нові
ме то ди варіаційно го об чис лен ня” (1930 р.) на Міжна род но му конг ресі з проб -
лем варіаційно го об чис лен ня відзна че но премією Бо лонсь кої ака демії на ук.
По чи на ю чи з 1932 р., М.М. Кри лов і М.М. Бо го лю бов роз бу ду ва ли но вий
нап рям ма те ма тич ної фізи ки – те орію нелінійних ко ли вань. На у ковці ство ри -
ли ме то ди асимп то тич но го інтег ру ван ня нелінійних рівнянь, що опи су ють ко -
ли вальні про це си, і ма те ма тич не обґрун ту ван ня цих ме тодів. Особ ли во слід
відзна чи ти обґрун ту ван ня М.М. Кри ло вим і М.М. Бо го лю бо вим за галь ної тео -
рії ди намічних сис тем, ду же важ ли вої для роз вит ку ба гать ох на у ко вих нап -
рямів. У су час ну на у ку ввійшли зап ро по но вані ни ми по нят тя ер го дич ної мно -
жи ни, не ро зк лад но го роз поділу ймовірнос тей.

У 1935–1937 рр. М.М. Кри лов і М.М. Бо го лю бов, роз ро бив ши за галь ну тео-
рію мір, зро би ли ва го мий вне сок у проб ле ма ти ку функціональ но го аналізу. Ра зом
із М.Г. Крей ном во ни зба га ти ли вне сок ук раїнсь ких ма те ма тиків у цю га лузь.

С.Н. Бернштейн зап ро по ну вав пер шу аксіома ти ку те орії ймовірнос тей і
про де мо н стру вав но вий підхід що до до ве ден ня гра нич них те о рем для сум ви пад -
ко вих ве ли чин, зв’яза них у лан цюг Мар ко ва. Цей підхід став ос но вою по бу до ви тео -
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рії сто хас тич них ди фе ренційних рівнянь. Ва го мим був вне сок М.П. Крав чу ка у тео -
рії ко ре ляції, кри вих роз поділен ня, мо ментів у ма те ма тичній сис те ма тиці.

Д.М. Син цов та Г.Ф. Пфейф фер до сяг ли знач них ре зуль татів у га лузі ди -
фе ренційних рівнянь. Ю.Д. Со ко лов оп ра цю вав аналітичні та якісні ме то ди
не бес ної ме ханіки. Знач ний вплив на роз ви ток якісної те орії ди фе ренційних
рівнянь ма ли ро бо ти М.М. Кри ло ва і М.М. Бо го лю бо ва, прис вя чені за галь -
ним ди намічним сис те мам.

До ре во люційні тра диції ви со ко го рівня досліджень у га лузі аналітич ної
ме ханіки збе ре же но у 20–30�ті ро ки в ака демічних цент рах Києва і Дніпро пет -
ровсь ка. І навіть біль ше – відбу ло ся транс фор му ван ня на у ко во го по шу ку в по -
туж ний нап рям прик лад но го ха рак те ру. Виз нач ний вне сок у це зро бив
І.Я. Штаєрман. Ра зом зі своїми уч ня ми В.М. Че ло меєм, І.М. Ра по пор том і
М.О. Кіль чевсь ким він успішно зай мав ся проб ле ма ми аналітич ної ме ханіки
суціль но го се ре до ви ща. Ко лек тив знай шов рішен ня так зва ної “обер не ної за -
дачі варіаційно го об чис лен ня”, з’ясу вав умо ви ви ник нен ня па ра мет рич них
ко ли вань де я ких ме ханічних сис тем.

Із ви ко рис тан ням роз роб ле них М.М. Кри ло вим і М.М. Бо го лю бо вим
асимп то тич них ме тодів періодич них і квазіперіодич них ко ли вань з’яви ла ся
мож ливість вда ло вирішу ва ти технічні проб ле ми. Оригінальні досліджен ня на у -
ковців у га лузі нелінійних ко ли вань над ру ко ва но у мо ног рафіях “Но вые ме то ды
в не ли ней ной ме ха ни ке и их при ме не ние к изу че нию ра бо ты элект ри чес ких ге -
не ра то ров” (1934 р.), “Вве де ние в не ли ней ную ме ха ни ку” (1937 р.).

В Інсти туті будівель ної ме ханіки дос ко на ло вив ча ли пи тан ня ме -
ханічної міцності конструкцій та ма теріалів і вза галі будівель ної ме ханіки.
Після досліджен ня втом ле ності де ре ви ни зап ро по но ва но ме тод оцінки її ме -
ханічних влас ти вос тей. Знач но го роз ма ху на бу ли досліджен ня міцності
конструкційних ма теріалів. Обґрун ту ван ня енер ге тич но го кри терію умов руй -
ну ван ня від уто ми доз во ли ло про во ди ти роз ра хун ки на вто му ви со ко на ван та -
же них де та лей ма шин і ство рю ва ти нові конструкції дослідних ма шин.

У 30�ті ро ки в розв’язання ак ту аль них проблем будівель ної ме ханіки ва -
го мий вне сок зро би ли К.К. Симінсь кий, Є.О. Па тон, Б.М. Гор бу нов, Ф.П. Бє -
лянкін, М.В. Кор но у хов, О.А. Умансь кий, М.Д. Жудін. Зап ро по но вані ме тод
по чат ко вих па ра метрів для роз ра хун ку інже нер них спо руд, те орія роз ра хун ку
ба лок на пружній ос нові, те орія прос то ро вих рам не тіль ки по ча ли ши ро ко
зас то со ву ва ти ся в про ек ту ванні, але й ма ли фун да мен таль не зна чен ня. Ве ли -
ку прак тич ну цінність ма ли досліджен ня О.М. Дин ни ка в га лузі стійких пря -
мих стержнів пе ремінно го пе рерізу, що ґрун ту ва ли ся на ви ко рис танні функцій
Бес се ля і ме то ди роз ра хун ку арок різно манітно го об ри су.

С.В. Се рен сен зап ро ва див раціональні ме то ди роз ра хун ку та констру ю -
ван ня ар ти лерійсь ких коліс та різних типів коліс для сільсь ко гос по дарсь ко го
ма ши но бу ду ван ня (1929–1932 рр.), роз ро бив ста тис тич ну те орію пош код жен -
ня від втом ле ності (1936 р.) та спіль но з Ф.П. Бєлянкіним но вий ме тод роз ра -
хун ку ста ле вих та де рев’яних конструкцій.

Праці М.В. Кор но у хо ва прис вя че но пи тан ням стійкості інже нер них
конструкцій, ство рен ню інже нер них ме тодів роз ра хун ку міцності та стійкості
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конструкцій, зок ре ма, у 1936 р. він роз ра ху вав стійкість кар ка су Па ла цу Рад СРСР. 
Особ ли ву ува гу в 30�ті ро ки зо се ред же но на вип ро бу валь них ма ши нах для

вив чен ня втом ної міцності в авіаційно му дви гу но бу ду ванні. Під керівницт вом
С.В. Се рен се на роз роб ле но ме то ди ку роз ра хун ку та екс пе ри мен таль но го
досліджен ня міцності ря ду де та лей авіаційно го дви гу на. Особ ли ве місце зай ма ли
досліджен ня, пов’язані з про ек ту ван ням та роз ра хун ком мостів (Є.О. Па тон).

Досліджен ня в га лузі гідро ме ханіки роз по ча ли в Ака демії у 1934 p., ко ли
до її відан ня пе рей шов Інсти тут вод но го гос по да р ства. У 30�ті ро ки тут про во -
ди ли те о ре тичні досліджен ня фільт ру ван ня во ди під гідро технічни ми спо ру да -
ми та нерівномірно го ру ху во ди у відкри тих річи щах. При Інсти туті за ініціати -
ви Є.В. Оп по ко ва ство ре но служ бу гідро логічних повідом лень, пер ший в Ук -
раїні на у ко вий центр, в яко му роз роб ля ли ме то ди ки дов го� та ко рот ко ст ро ко -
вих прог нозів що до Дніпра. Фізич ним ос но вам гідро а е ро ме ханіки знач ну ува гу
приділяв і Д.О. Гра ве, який досліджу вав пи тан ня ру ху стис лої ріди ни.

На базі на у ко во�дослідної ка фед ри ство ре но в 1929 р. ака демічний
Інсти тут фізи ки, в яко му го лов ним нап ря мом досліджень ста ла фізи ка
напівпровідників. Істот ни ми ре зуль та та ми у ць о му нап рямі слід вва жа ти роз -
роб ку сірчис то�срібних фо то е ле ментів із ви со кою інтег раль ною чут ливістю,
відкрит тя явищ від’ємної та за мо ро же ної фо топ ровідності напівпровідників.
На у ковці роз ви ну ли те орію кон так ту напівпровідни ка з ме та лом і те орію ди -
фуз них напівпровідни ко вих вип рям лячів.
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Іншим важ ли вим нап ря мом роз ро бок Інсти ту ту фізи ки бу ло досліджен -
ня елект рон них явищ на по верхні ме талів. Лідер по шу ку Н.Д. Мор гуліс ра зом
зі своїми співробітни ка ми до сяг знач них ре зуль татів у дослідженні по вер хонь
іонізації і нейт ралізації, ка тод но го роз пи лен ня і вто рин ної іон но�елект рон ної
емісії. Бу ло обґрун то ва но пер шу кван то во�ме ханічну те орію по ве рх не вої
іонізації, не обхідну для досліджен ня влас ти вос тей ме та лоплівко вих ка тодів.
Ве ли ке прак тич не зна чен ня ма ло обґрун ту ван ня уяв лень про ка тод не роз пи -
лен ня і вто рин ну іон но�елект рон ну емісію.

Інсти тут фізич ної хімії у Дніпро пет ровсь ку й Інсти тут хімії у Києві виз -
на ча ли пе ре до вий рівень хімічних на ук. Те о ре тич ною ос но вою для роз вит ку
фізич ної хімії ста ло роз роб ле не Л.В. Пи сар жевсь ким уяв лен ня про елект ро ни.
Це да ло змо гу О.І. Бродсь ко му з ко ле га ми роз гор ну ти де таль не вив чен ня за -
леж ності ме ханізму хімічних про цесів від хімічної бу до ви ре чо вин, що ре а гу -
ють. Наслідок – по бу до ва за галь ної те орії розділен ня ізо топів у дис ти ляційних
і тер мо ди фуз них ко лон ках і роз роб лен ня ме тодів ізо топ но го аналізу вод ню і
кис ню. Для прог ре су досліджень у га лузі ядер ної фізи ки ви нят ко ве зна чен ня
ма ло одер жан ня в Інсти туті фізич ної хімії під керівницт вом О.І. Бродсь ко го
кон це нт ратів дей терію – важ кої во ди.

Л.В. Пи сар жевсь кий і В.А. Рой тер упер ше обґрун ту ва ли елект рон ну те орію
ка талізу, М.В. По ля ков роз ро бив те орію ге те ро ген но�го мо ген но го аналізу, відкрив
яви ще ви хо ду з по верхні ка таліза то ра в об’єм ре акційно го се ре до ви ща.

В.О. Плот ни ков із ко ле га ми�на у ков ця ми в Інсти туті хімії от ри мав ва -
гомі ре зуль та ти, досліджу ю чи проб ле ми елект рохімії не вод них роз чинів. Во ни
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оп ра цю ва ли знач ну кількість подвійних і потрійних сис тем із зас то су ван ням
не вод них роз чинів, по ка за ли прак тич не зна чен ня не вод них роз чинів для
ство рен ня галь ванічних еле ментів та елект ролітів.

Хімічні інсти ту ти бра ли участь у ви ко нанні прог ра ми досліджень із пи тань
роз ши рен ня си ро вин ної ба зи кок су ван ня за ра ху нок за лу чен ня га зо во го і сла -
боспікли во го вугілля, підви щен ня технічно го рівня кок сохімічної про мис ло вості.

Елект рон на те орія, те орія галь ванічних еле ментів і елект род них по -
тенціалів, зап ро по но вані Л.В. Пи сар жевсь ким, ра зом з учен ням О.І. Бродсь -
ко го про хімію стабіль них ізо топів і те орію їх розділен ня зу мо ви ли суттєвий
прог рес не ор ганічної хімії. Здійсне но ряд досліджень із пи тань тер мохімії
комп ле кс них спо лук, син те зу, вив че но мо ле ку ляр но�іон ний стан у не вод них
роз чи нах, за по чат ко ва но роз ви ток хімії рідкісних, рідкісно зе мель них еле -
ментів. Ве ли ку ко ристь ма ли ла бо ра торні досліджен ня зас то су ван ня кис ню в
про цесі вип лав лен ня сталі та ча ву ну.

В Інсти туті фізич ної хімії бу ли роз роб лені ме то ди аналізу ме талів і
сплавів. Я.А. Фіал ко вим із ко ле га ми про ве де но досліджен ня в га лузі фізи -
ко�хімічних і хімічних ме тодів аналізу фар ма цев тич них об’єктів. А.К. Баб ко
ви ко нав сис те ма тич не досліджен ня ре акцій, суттєвих для фо то мет рич них ме -
тодів аналізу, з по даль шим роз роб лен ням їх те орії. Він упер ше довів східчас -
тий ха рак тер ут во рен ня і ди соціації комп ле кс них спо лук.

З 1934 р. в Ака демії на ук по ча ли здійсню ва ти досліджен ня що до ство -
рен ня тех но логічних схем відпра цю ван ня во ди, скон струйо ва но вітчиз ня ну
апа ра ту ру очи щен ня і зне за ра жен ня во ди.

У га лузі на ук про Зем лю бу ло пре зен то ва но ге о ло го�еко номічну проб ле -
му Ве ли ко го Дон ба су, розв’язан ня якої спри чи ни ло  відкрит тя ря ду наф то вих і
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га зо вих ро до вищ та інших ко рис них ко па лин, роз ши рен ня меж вугіль но го
Дон ба су, ро зуміння мож ли вос тей йо го во до пос та чан ня. Па ле он то ло го�стра -
тиг рафічні досліджен ня Б.І. Чер ни шо ва доз во ли ли виріши ти пи тан ня
фаціаль но го розміщен ня фа у ни в покрівлі пластів Дон ба су. Цей ме тод доз во -
лив розк ри ти за ко номірності фор му ван ня у часі й прос торі ок ре мих вугіль них
пластів і вуг ле нос них товщ у ціло му.

Досліджу ю чи проб ле ми пет рог рафії, М.І. Без бо родь ко ство рив те орію
син те ти ко�асиміляційно го по ход жен ня гранітних магм і впер ше відпра цю вав
пет ро ге не тич не райо ну ван ня. Він зап ро по ну вав ти по логію гранітоїдів Ук -
раїнсь ко го крис талічно го щи та, склав йо го пер шу пет ро ге не тич ну кар ту, за по -
чат ку вав фор маційний аналіз гірсь ких порід. В.І. Лу чиць кий склав пер ший
ка дастр “Пет рог рафія Ук раїни” (1934 р.), оп ра цю вав проб ле му пет ро -
графічних провінцій. М.Г. Світальсь ко му на ле жить те орія по ход жен ня і сис те -
ма ти ки ме та морфічних гірсь ких порід, яка да ла змо гу виз на чи ти пет ро -
графічний склад Ук раїнсь ко го щи та і умо ви ут во рен ня йо го скла до вих порід.

Ре зуль та том праці М.Г. Світальсь ко го і П.П. П’ят ниць ко го ста ло з’ясу -
ван ня ге о ло го�ге охімічної умо ви пер вин но го на ко пи чен ня руд них прос лоїв
ро го виків і джеспілітів Кри ворізь ко го залізо руд но го ба сей ну, а та кож пе рет во -
рен ня первісних осадів у су часні по ро ди. Упер ше по ка за но мож ли вості маг не -
ти ту в про цесі ме та морфізму за ра ху нок си де ри ту, а ге ма ти ту – внаслідок пе -
рек рис талізації пер вин них гідро окислів заліза. П.П. П’ят ниць кий пов’язу вав
ут во рен ня ба га тих ге ма тит�мар ти то вих руд із руй ну ван ням квар цу луж ни ми
во да ми. Та ка схе ма ру до ут во рен ня бу ла підтве рд же на де таль ни ми досліджен -
ня ми ба гать ох пок ладів Кри ворізь ко го ба сей ну.

Відкрит тя на по чат ку 30�х років біля м. Ром ни ре аль них наф топ ро дуктів
(розвіду валь на сверд ло ви на) да ло змо гу виз на чи ти Дніпровсь ко�До нець ку
уло го ви ну як перс пек тив ний наф то вий район. Інсти тут ге о логічних на ук роз -
гор нув комп ле кс не досліджен ня наф то пе рс пек тив ності райо ну. У 1938 р.
відбу ла ся кон фе ренція “Наф то носність Східної Ук раїни”.

Нап рикінці 20�х – про тя гом 30�х років зав дя ки будівницт ву ве ли ких
про мис ло вих об’єктів у За поріжжі, Дніпро пет ровсь ку, Ми ко лаєві, Кри во му
Розі, Дон басі мо гутній імпуль с от ри ма ли інже нер но�ге о логічні розвіду ван ня і
обґрун ту ван ня, пов’язані зі спо руд жен ням ве ли ких об’єктів, із вив чен ням
зсувів, осідан ня, карс ту, ерозії порід.

У цей період про во ди ли значні ро бо ти на Поділлі, в Придніпров’ї і Дон -
басі з ме тою во до пос та чан ня міст, вив чен ня міне раль них вод, по шуків міне -
ралізо ва них про мис ло вих вод для до бу ван ня міне раль них со лей. Ве ли кий об -
сяг гідро логічних досліджень ви ко на но для будівницт ва Дніпро ге су.

У біологічних на у ках на ті ча си бу ли до сить ва гомі ре зуль та ти в га лузі
фізіології тва рин і лю ди ни. Ро бо ти В.Я. Да ни левсь ко го з пи тань ен док ри но -
логії ма ли прин ци по ве зна чен ня при оціню ванні ролі гор монів і нер во вої сис -
те ми у ре гу ля тор них про це сах ор ганізму.

О.В. Ле он то вич зап ро по ну вав оригіналь ну те орію збуд жен ня ней ро на.
Ство рен ням у 1934 р. Інсти ту ту клінічної фізіології Ака демії на ук, в яко му пра -
цю ва ло чи ма ло виз нач них на у ковців на чолі з О.О. Бо го моль цем, за по чат ко ва но

До 90�річчя від дня заснування 47

1.3. Становлення Академії: зростання в умовах підтримки та утисків (1920–1940 рр.)



но вий етап у роз вит ку па то логічної і нор маль ної фізіології. Особ ли ву ува гу ак -
цен то ва но на вив ченні ре ак тив ності ор ганізму і впли ву на неї фізіологічної і па -
то логічної дії. Ба зу ю чись на ба га то му екс пе ри мен таль но му ма теріалі, О.О. Бо го -
мо лець зап ро по ну вав оригінальні на у кові кон цепції (які суттєво впли ну ли на ряд
га лу зей фізіології), а та кож но вий ефек тив ний ме тод па то логічної те орії різних
хво роб за до по мо гою ан ти ре ти ку ляр ної ци то ток сич ної си ро ват ки, що зго дом
знай шов ши ро ке зас то су ван ня в ме ди цині. Світо во го зна чен ня на бу ли ро бо ти
В.Я. Да нилевсь ко го з пи тань електро фізіоло гії го лов но го моз ку.

У га лузі ево люційної мор фо логії хре бет них І.І. Шмаль га у зен сфор му лю -
вав за кон па ра болічно го рос ту, який розк рив од ну з най суттєвіших за ко -
номірнос тей індивіду аль но го роз вит ку тва рин.

В Інсти туті зо ології в ці ро ки за вер ше но ряд досліджень у га лузі за галь -
ної сільсь ко гос по дарсь кої і лісо вої ен то мо логії. Досліджен ня ма ли на меті роз -
роб ку комп лек су за ходів бо роть би з най не без печніши ми шкідни ка ми поль о -
вих куль тур і лісу.

Ге не тик С.М. Гер шен зон обґрун ту вав уяв лен ня що до ево люційно го зна -
чен ня поліморфізму при род них по пу ляцій за домінант ни ми му таціями.

А.О. Сапєгін упер ше у світовій прак тиці зас то су вав для се лекції ме то ди
екс пе ри мен таль но го му та ге не зу, вик ли ка ю чи спад кові зміни у пше ниці, яч ме -
ню та інших рос лин за ра ху нок дії рент генівсь ких про менів. Удос ко на лив ши
ме то ди кла сич ної се лекції, на у ко вець ство рив ряд но вих сортів ози мих і яро -
вих пше ниці та яч ме ню. Екс пе ри мен тальні досліджен ня А.О. Сапєгіним ме -
ханізмів при род но го до бо ру в по пу ляціях куль тур них рос лин спри я ли ро -
зумінню ге не тич них ме ханізмів мінли вості сортів.

Пот ре би сільсь ко гос по дарсь ко го ви роб ни цт ва ви ма га ли ре тель но го
міко логічно го обс те жен ня бо таніко�ге ог рафічних районів Ук раїни. Це
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ініціюва ло ство рен ня пер шо го в світі виз нач ни ка грибів – шкідників куль тур -
них рос лин, яким ко рис ту ва ло ся не од не по коління міко логів та фіто па то логів
країни. Виз нач ни ки мо ху, скла дені Д.К. Зе ро вим із співробітни ка ми, ста ли
пер шим уза галь нен ням відо мос тей що до ви до во го скла ду фло ри ос нов них
груп мо хо подібних Ук раїни і пер ши ми виз нач ни ка ми в Ра дянсь ко му Со юзі.

Прак тич ним ас пек там досліджень у га лузі фізіології рос ту рос лин приділив
чи ма ло ува ги В.М. Лю би мен ко, який у 1930–1936 pp. роз ро бив ши ро ку прог ра му
досліджень що до підви щен ня вро жай ності і якості рос лин ма хор ки. 

Завдяки зв’язкам те о ре тич ної фізіології рос лин із прак ти кою сільсь ко го
гос по да р ства, що бу ло ха рак тер ним для Є.П. Вот ча ла та йо го шко ли, за по чат ко -
ва но но вий нап рям – поль о ву фізіологію рос лин. Він зро бив знач ний вне сок у
фор му ван ня те о ре тич них ос нов ство рен ня но вих сортів цук ро вих бу ряків із ви -
со кою цук ристістю.

Пра цю ючи над проб ле ма ми мор фо логії, сис те ма ти ки і еко логії залізо -
бак терій, М.Г. Хо лод ний роз ро бив ефек тивні ме то ди, що на бу ли ши ро ко го
прак тич но го зас то су ван ня в мікробіології.

В Інсти туті мікробіології і епідеміології ім. Д.К. За бо лот но го при
дослідженні вірусів, бак терій опи са но біль ше 40 бак теріофагів. Із ди зен -
терійно го фа га бу ло впер ше ви го тов ле но су хий пре па рат – важ ли вий за -
побіжний засіб у бо ротьбі з хво ро бою.

О.В. Пал ладін за по чат ку вав но вий на у ко вий нап рям – досліджен ня
біохімії нер во вої сис те ми, м’язів, біохімічних про цесів у ске лет них м’язах як у
зви чай но му стані, так і при зах во рю ван нях.

Пе релік ре зуль татів у га лузі при ро доз на в ства пе ре кон ли во свідчить про чи -
ма лу ва гу фун да мен таль них робіт у струк турі ака демічної на у ки. У 1929–1938 рр.
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Ботанічного саду АН СРСР. [1930Eті].



на у ковці в Ук раїні пра цю ва ли в ба гать ох аб со лют но но вих нап ря мах. Більшість
досліджень до сяг ли про тя гом де ся тиріччя дійсно ака демічно го рівня зав дя ки ство -
рен ню ла бо ра тор но�екс пе ри мен таль ної ба зи, якої не ма ли ні На у ко ве то ва ри ст во
імені Шев чен ка у Ль вові, ні Ук раїнсь ке на у ко ве то ва ри ст во в Києві, ні Ака демія
на ук періоду ство рен ня і 20�х років. Та ких умов не ма ли універ си те ти і вищі
технічні нав чальні зак ла ди Ук раїни до ре во люційних часів.

У 1929–1938 рр. відбу вав ся та кож по во рот Ака демії на ук до фрон таль -
но го роз вит ку технічних і прик лад них досліджень. У 1929 р. після об ран ня у
ВУ АН уче них у га лузі технічних на ук Є.О. Па то на, О.М. Дин ни ка, Г.Ф. Прос -
ку ри, М.М. Фе до ро ва зроб ле но рішу чий крок на шля ху  за лу чен ня ака демічної
на у ки до вирішен ня пи тань індустріалізації на род но го гос по да р ства. Для об-
слу го ву ван ня потреб індустріалізації ство ре но мо гут ню ме ре жу га лу зе вої на у -
ки. Зва жа ю чи на те, що на Ака демію пок ла да ли ся функції ор ганізаційно го
цент ру єди ної сис те ми на у ко вих ус та нов рес публіки, їй та кож відво ди ли
суттєву роль у ста нов ленні технічних га лу зей на у ки. Із ство рен ням у ВУ АН в
1929 р. ка фед ри інже нер них спо руд і об ран ням її керівником Є.О. Па то на
частка технічних на ук у струк турі Ака демії на ук ста ла зрос та ти. За ініціати ви
Є.О. Па то на ство ре но ла бо ра торію зва рю ван ня, Елект роз ва рю валь ний
комітет, а у 1934 р. Інсти тут елект роз ва рю ван ня, в яких роз гор ну то комп лексні
досліджен ня ме ханіки зва рю ва них конструкцій, ме та лургії про це су зва рю ван -
ня, ме та лоз на в ства зва рю ва них з’єднань, фізи ки ду го во го роз ря ду.

По зи тив не зна чен ня, особ ли во для при род ни чих і технічних на ук, ма ло
роз ши рен ня кон тактів на у ко вих ус та нов у ме жах СРСР. У квітні 1936 р. відбу ла -
ся спіль на сесія Все со юз ної ака демії на ук, ака демій на ук Ук раїни, Біло русії та
Все со юз ної ака демії сільсь ко гос по дарсь ких на ук, прис вя че на пи тан ням сільсь -
ко го гос по да р ства. По си ли ли ся зв’яз ки фізич них інсти тутів ВУ АН і АН СРСР.
Ака демічні ус та но ви ре аль но впли ва ли на досліджен ня в га лу зе вих інсти ту тах,
особ ли во технічно го і сільсь ко гос по дарсь ко го профілю. Ака демія на ук бра ла
участь у ряді на у ко вих кон фе ренцій, ор ганізо ва них ра зом із відом чи ми на у ко -
во�дослідни ми ус та но ва ми, трес та ми, про мис ло ви ми підприємства ми. Так, у
1933 р. про ве де но кон фе ренцію з проб лем Ве ли ко го Дон ба су. Ши ро кий ре зо -
нанс ма ли кон фе ренції, про ве дені Інсти ту том хімії з пи тань не вод них роз -
чинів, Інсти ту том фізич ної хімії – з проб лем особ ли вос тей роз чинів, Інсти ту -
том фізи ки – з пи тань вип рям лячів і фо то е ле ментів. 

Усь о го ака демічні ус та но ви про ве ли в 30�ті рр. ХХ ст. по над два де сят ки
кон фе ренцій із різних га лу зей на у ки. Міжна род не на у ко ве співробітницт во в цей
період ма ло об ме же ний ха рак тер. Од нак низ ка ви дат них уче них (М.М. Кри лов,
Г.Ф. Пфейф фер, Д.О. Гра ве, О.В. Пал ладін, О.В. Фомін, О.О. Бо го мо лець) бра ли
участь у ро боті міжна род них на у ко вих з’їздів і конг ресів.

До сить плідною в цей період бу ла взаємодія ака демічних ус та нов Ук -
раїни і Росії, особ ли во для ста нов лен ня но вих нап рямів ук раїнсь кої на у ки. В
умо вах, ко ли ра дянсь ка на у ка пе ре бу ва ла у певній ізо ляції від світо вої на у ко -
вої спіль но ти, вихід на со юз ний рівень спри яв фор му ван ню про фесійних
спіль нот у різних га лу зях при род ни чих і технічних на ук Ук раїни. Яск ра вим
прик ла дом ць о го мо же бу ти історія ство рен ня Ук раїнсь ко го фізи ко�технічно -

50 До 90�річчя від дня заснування

1. ОС НОВНІ ЕТА ПИ РОЗ ВИТ КУ УК РАЇНСЬ КОЇ АКА ДЕМІЧНОЇ НА У КИ



До 90�річчя від дня заснування 51

1.3. Становлення Академії: зростання в умовах підтримки та утисків (1920–1940 рр.)

Учасники першої в Україні Міжнародної конференції з теоретичної фізики, серед яких
видатні вчені – В.О. Фок, Я.І. Френкель, В. Гайтлер (Німеччина), П. Іордан (Німеччина),
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Учасники Першої конференції з динаміки шляху і рухомого складу, скликаної Інститутом
транспортної механіки ВУАН. Київ, 25 січня 1935.



го інсти ту ту в Хар кові, який за ко рот кий термін пе рет во рив ся на флаг ма на
фізич ної на у ки СРСР.

Ініціати ва ство рен ня УФТІ на ле жа ла ліде ру ра дянсь кої фізи ки, ди рек -
то ру Ленінградсь кої фізи ко�технічної ла бо ра торії (інсти ту ту), ака деміку
А.Ф. Іоф фе, який у 1928 р. звер нув ся до ВРНГ СРСР із про по зицією ор ганізу -
ва ти но вий Інсти тут у Хар кові. Ця ініціати ва знайш ла підтрим ку, і в ко рот кий
термін (у 1929 р. Іінсти тут по чав успішно функціону ва ти) під керівницт вом
ви дат но го фізи ка�екс пе ри мен та то ра І.В. Об реїмо ва бу ло сфор мо ва но кад ро -
вий склад Інсти ту ту, по бу до ва но й ос на ще но но вою технікою і при ла да ми (у
то му числі імпорт ни ми) ла бо ра торії. Кад ро ве яд ро Інсти ту ту склав ленін-
градсь кий “де сант” мо ло дих і та ла но ви тих фізиків: А.І. Лей пунсь кий, К.Д. Си -
нель  ни ков, А.К. Валь тер, Г.Д. Ла ти шев, П.І. Стрель ни ков, Н.А. Брилліан тов,
А.Ф. При хоть ко, В.С. Горсь кий, В.В. Гей, В. Во лей ко, Л.В. Ро зен ке вич,
Г.Е. Го ро виц, Л.Д. Лан дау, Я.С. Кан, Л.В. Шуб ни ков, О.М. Тра пез ни ко ва,
Ю.М. Рябінін, А.В. Сте па нов, Д.Д. Іва нен ко, О.Ф. Фе до ро ва, Є.В. Пєтуш ков.
“Мож на стве рд жу ва ти, що УФТІ – діти ще ленінградсь ких фізиків. Але не ли -
ше їх. Це діти ще і євро пейсь кої на у ки. Відра зу після зас ну ван ня УФТІ в нь о му
по ряд із ленінградсь ки ми фізи ка ми пра цю ва ли та кож євро пейські учені,
здебіль шо го з Німеч чи ни, Австрії, Ве ли кої Бри танії”2. Вже в 30�ті ро ки УФТІ
вий шов на пе ре дові ру бежі на у ки в ядерній фізиці, фізиці й техніці низь ких
тем пе ра тур, те о ре тичній фізиці, радіофізиці.

Са ме в 30�ті ро ки в Ака демії на ук Ук раїни в ре зуль таті інсти туціалізації
ос нов них нап рямів при ро доз на в ства і технічних на ук сфор му ва ли ся про -
фесійні на у кові співто ва ри ст ва в цих га лу зях. До реч но на га да ти діалог між
М.С. Гру шевсь ким і В.І. Вер надсь ким при зас ну ванні УАН. М.С. Гру шевсь кий
тоді на по ля гав на то му, щоб до Ака демії на ук не вхо ди ли при род ничі на у ки,
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В.І. Вернадський, академік ВУАН І.І. Шмальгаузен, академік АН СРСР О.Є. Ферсман,

членEкореспондент ВУАН О.В. Палладін. Берлін, 1927.



то му що не має ук раїнсь ких вче них, які змо жуть за без пе чи ти ці нап ря ми
досліджень. В.І. Вер надсь кий, виз на ю чи цей факт, вва жав, що важ ли во зас ну -
ва ти в но во ст во рю ваній Ака демії на ук ці нап ря ми на у ки. І не страш но, що
спер шу ва кансії ака деміків зай муть російські вчені. З роз вит ком інсти ту -
алізації при ро доз на в ства і техніки в ака демічній на уці з’яв лять ся національні
про фесійні співто ва ри ст ва в цих га лу зях3. І він мав рацію, в 30�ті ро ки зав дя -
ки швид ко му роз вит кові на у ки, по яві но вих ака демічних інсти тутів роз гор -
нув ся про цес фор му ван ня ком пе те нт них про фесійних співто ва риств в ос нов -
них га лу зях при род ни чих і технічних на ук.

Дер жа ва док ла ла ба га то зу силь для пе рет во рен ня на у ки в ре аль ну си лу
про мис ло во�гос по дар чо го роз вит ку. Ака демії на ук, на відміну від 20�х років,
на да ва ла ся суттєва фінан со ва і ма теріаль на підтрим ка. 

Про цес пе рет во рен ня Ака демії на ук у сис те му на у ко во�дослідних інсти тутів
пря мо ко ре лю вав із роз ши рен ням спект ру досліджень, що вод но час оз на ча ло і
дис циплінар ну ди фе ренціацію – відок рем лю ва ли ся нові на у кові нап ря ми, відга -
лу жу ва ли ся нові дис ципліни. На етапі індустріалізації країни і ство рен ня мо гут-
ньо го про мис ло во го по тенціалу ос нов ним зав дан ням пе ред на у кою пос та ли при -
ско ре на роз роб ка і ство рен ня вітчиз ня них про то типів техніки й об лад нан ня всіх
ос нов них га лу зей про мис ло вості. Особ ли ве ста но ви ще СРСР у світі, ізо ляція від
мож ли вості ви ко рис тан ня но вих за рубіжних тех но логій ба га то в чо му виз на чи ли і
по даль шу орієнтацію як прик лад ної, так і фун да мен таль ної на у ки на вирішен ня
зав дань і проб лем війсь ко во�про мис ло во го комп лек су.

1930�ті ро ки зать ма рені ма со ви ми реп ресіями, у то му числі й у Ака демії
на ук. Виз на чаль ною при чи ною реп ре сив ної політи ки що до на у ки ста ла то -
таліта ри зація дер жа ви і всь о го суспіль но го жит тя, во люн та ризм в уп равлінні
еко номікою, без пе рервні ре ор ганізації і не ре альні пла ни, не мож ливість ви ко -
нан ня яких приз во ди ла до то го, що тре ба бу ло шу ка ти вин них. На у ко ва
інтелігенція час то ви яв ля ла ся крайнь ою. У ре зуль таті арештів і пе ресліду вань
виз нач них уче них бу ли обезг лав лені й суттєво ос лаб лені важ ливі на у кові на -
пря ми, що впер ше по ча ли роз ви ва ти ся в Ук раїні.

Вод но час вар то заз на чи ти, що з кінця 1920�х років в Ака демії на ук Ук -
раїни по ча ли фор му ва ти ся на у кові шко ли. Се ред пер ших тре ба наз ва ти шко -
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О.І. Лейпунський, А.К. Вальтер, Г.Д. Латишев, які вперше в СРСР здійснили штучну

ядерну реакцію – розщеплення ядра атома літію. Харків, 1932.



лу М.С.Гру шевсь ко го з історії Ук раїни, яка ви ник ла на базі істо рич них ус та нов
ВУ АН і яка про дов жу ва ла тра диції львівсь кої шко ли М.С. Грушевського, ство -
ре ної в НТШ нап рикінці ХІХ – на по чат ку ХХ ст. У цей час фор му ва ли ся шко -
ли: О.О.Бо го моль ця – па тофізіології; О.М. Дин ни ка – те орії пруж ності,
будівель ної та гірни чої ме ханіки; Л.В. Пи сар жевсь ко го – фізич ної та елект -
рон ної хімії; Г.Ф. Прос ку ри – гідро� та ае ро ме ханіки; К.К. Симінсь ко го – ме -
ханіки де фор мо ва но го твер до го тіла; М.Д. Стра жес ка – те рапії.

У 30�ті ро ки відбу вав ся про цес фор му ван ня шкіл А.В. Ду мансь ко го –
ко лоїдної хімії; В.О. Плот ни ко ва – елект рохімії не вод них роз чинів; Є.О. Па -
то на – елект роз ва рю ван ня та ма теріалоз на в ства; Д.К. Зе ро ва – бо таніки;
В.П. Філа то ва – оф таль мо логії; харківсь кої шко ли з те о ре тич ної фізи ки, за по -
чат ко ва ної Л.Д. Лан дау.

От же, за перші два де ся тиріччя існу ван ня Ака демія на ук ста ла го лов ним
дослідниць ким цент ром Ук раїни з по туж ни ми на у ко ви ми шко ла ми, що уо соб лю -
ва ли най важ ливіші га лузі знань. 

1 Пиріг Р.Я. Жит тя Ми хай ла Гру шевсь ко го: ос таннє де ся тиліття (1924–1934). –
К., 1993. – 200 с.

2 Пав лен ко Ю.В., Ра нюк Ю.Н., Хра мов Ю.А. “Де ло” УФ ТИ. 1935–1938. – К.:
Фенікс, 1998. – С. 137–138.

3 Вер на дс кий В.И. Из вос по ми на ний. Пер вый год Ук ра и нс кой Ака де мии на ук //
Вер на дс кий В.И. Тру ды по ис то рии на у ки. – М.: На у ка, 2002. – С. 366–386.
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1.4. Ака демія в ро ки
Ве ли кої Вітчиз ня ної війни

На по ча ток 1941 р. Ака демія на ук УРСР посіда ла провідне
місце се ред на у ко во�дослідних ус та нов в Ук раїні. Фор му ю чись як на у ко ве
відомство рес публіки, во на швид ко на ро щу ва ла свій по тенціал. В академічних
ус та но вах пра цю ва ло 3100 осіб, з них 66 ака деміків, 68 членів�ко рес пон дентів,
666 стар ших на у ко вих співробітників, 1200 на у ко вих співробітників,
900 працівників на у ко во�до поміжно го пер со на лу. До її ме режі вхо ди ли 31 на -
у ко ва ус та но ва з но во ут во ре ни ми відділа ми у Ль вові, бот са да ми і за повідни ка -
ми1. В їх стінах бу ло ство ре но новітню екс пе ри мен таль ну ба зу для на у ко вих
досліджень. На у кові ус та но ви зна хо ди лись у Києві, Дніпро пет ровсь ку, Ль вові,
Одесі, Хар кові, Кри му. В аспіран турі та док то ран турі нав ча ло ся 268 осіб. Бюд -
жет АН на 1941 р. ста но вив 36 097 000 крб. Те ма ти ка робіт АН виз на ча ла ся на -
род но гос по дарсь ки ми пот ре ба ми країни, хо ча тра диційно пріори тет ною бу ла
проб ле ма ти ка фун да мен таль них на ук. Досліджу ва ли ши ро ко ма сш табні комп -
лексні проб ле ми, які спри я ли роз вит кові на род но го гос по да р ства та куль ту ри.

На чет вер тий день війни, 25 черв ня 1941 р., відбу ли ся За гальні збо ри
Ака демії, а 30 черв ня 1941 р. Пре зидія АН прий ня ла рішен ня про пе ре бу до ву
ро бо ти ус та нов Ака демії на воєнні пот ре би2. За умов швид ко го про су ван ня во -
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ро га вглиб країни Політбю ро ЦК ВКП(б) 24 черв ня 1941 р. прий ня ло рішен ня
про ут во рен ня Ра ди з ева ку ації на се лен ня, ус та нов, воєнних та інших ван -
тажів. 26 черв ня 1941 р. за роз по ряд жен ням ЦК КП(б)У Рад нар ком УРСР ут -
во рив ана логічну Уря до ву комісію, яка 29 черв ня ух ва ли ла рішен ня про ева ку -
ацію Ака демії на ук УРСР3.

8 лип ня 1941 р. до Уфи при був пер ший еше лон із 86 співробітни ка ми
(17 ака деміків, 25 членів�ко рес пон дентів, 35 стар ших на у ко вих, 9 – працівників
на у ко во�технічно го пер со на лу)4 та об лад нан ням ус та нов Ака демії. 21 лип ня
відбу ло ся ор ганізаційне засідан ня Пре зидії АН, де прий ня ли рішен ня про
об’єднан ня інсти тутів АН без виз на чен ня Відділів. Низ ка ус та нов АН про дов -
жу ва ла ро бо ту у приф рон то вих зо нах – Хар кові та Дніпро пет ровсь ку. 

Із 9 серп ня 1941 р. по ча ли ева ку ацію до Уфи дніпро пет ровсь кої гру пи
ус та нов АН5. З оку по ва но го Кри му 12 груд ня 1941 р. в Уфу при бу ли спів робіт -
ни ки Ка ра дазь кої біологічної станції. Харківсь ку гру пу ус та нов АН ева куйо ва -
но до груд ня 1941 р.6. Інсти ту ти АН, яким на да ва ли особ ли во важ ли во го зна -
чен ня у ви ко нанні зав дань обо ро ни країни, за рішен ням ЦК ВКП(б) ева куйо -
ва но в райо ни з по туж ною про мис ловістю відповідно до їх профілю. Так,
Інсти тут елект роз ва рю ван ня роз та шо ву вав ся у Нижнь о му Тагілі (Урал), Інсти -
тут енер ге ти ки – у Ко пейсь ку (Че лябінсь ка обл.), Інсти тут чор ної ме та лургії –
у Сверд ловсь ку.

Склад Ака демії що ден но по пов ню ва ли співробітни ки, які при бу ва ли з оку -
по ва них те ри торій. Як що у липні 1941 р. роз по ча ли ро бо ту 86 спів робіт ни ків, то
вже на 3 серп ня 1941 р. пра цю ва ло 128 співробітників (20 ака деміків, 25
членів�ко рес пон дентів, 68 стар ших на у ко вих співробітників, 15 працівників
на у ко во�технічно го пер со на лу)7. Хо ча і в мінімальній кіль кості, але бу ло збе -
ре же но твор чий по тенціал АН у га лу зях ма те ма ти ки, фізи ки, хімії, біології,
ме ханіки, ге о логії та ін.

Роз гор тан ня робіт АН по ча ло ся з уточ нен ня та ко ри гу ван ня те ма тич них
планів інсти тутів, особ ли во в час тині, що сто су ва ла ся обо рон ної те ма ти ки
(про тя гом серп ня – груд ня 1941 ро ку в АН роз роб ля ли близь ко 200 на у ко вих
тем), а та кож до лу ча ла ся проб ле ма ти ка роз вит ку на род но го гос по да р ства
регіонів, де ук раїнські ака демічні ус та но ви бу ли в ева ку ації. 

Як і в до воєнний час, про дов жу ва ли досліджу ва ти за галь но на у кові
проб ле ми. Кількість тем, порівня но з до воєнним ча сом (у 1940 р. роз роб ля ли
889 тем, у 1942 р. – 363 те ми)8, змен ши ла ся на по ло ви ну9, хо ча співвідно шен -
ня кіль кості тем до кіль кості співробітників те пер скла да ла, дві те ми на од но -
го на у ко во го співробітни ка.

В обо ронній проб ле ма тиці пер шо чер го во бу ло вве де но до планів
досліджень такі те ми, як літа ко бу ду ван ня, мо то ро бу ду ван ня, тан ко бу ду ван ня.
Комп ле кс них досліджень ви ма га ли ши ро ко ма сш табні проб ле ми, що сто су ва -
лись роз вит ку енер ге тич но го гос по да р ства й енер ге тич них баз обо рон ної про -
мис ло вості, роз вит ку па лив но�енер ге тич но го комп лек су, роз ши рен ня ба зи стра -
тегічних міне раль но�си ро вин них ре сурсів Ура лу й Баш кирсь кої АРСР. Ап ро -
бацію робіт про во ди ли на чис лен них тан ко будівних, літа ко будівних та ва го но -
будівних за во дах. Їх по ча ли розв’язу ва ти спіль ни ми зу сил ля ми на у ковці інсти -
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тутів елект роз ва рю ван ня, ма те ма ти ки та фізи ки, ге о логічних на ук, енер ге ти ки,
будівель ної ме ханіки, хімії і хімічної тех но логії, чор ної ме та лургії. У га лузі підви -
щен ня про дук тив ності сільсь ко го гос по да р ства, ос воєння но вих куль тур, ва гомі
роз роб лен ня здійсню ва ли вчені інсти тутів бо таніки та зо обіології. Пер шо чер го -
во роз роб ля ли пи тан ня пок ра щен ня ме тодів удоб рю ван ня зер но вих куль тур,
цук ро во го бу ря ка, греч ки, кок�са ги зу; раціоналізації ме тодів се лекції жи та, со -
няш ни ка, ку ку руд зи, ко но пель; ме тодів бо роть би зі шкідни ка ми сільсь ко гос по -
дарсь ких куль тур і тва рин. Інсти тут хімії і хімічної тех но логії та Інсти тут біохімії
пра цю ва ли над удос ко на лен ням ме тодів от ри ман ня вітамінів і їх прак тич но го
ви ко рис тан ня для профілак ти ки ба гать ох зах во рю вань. Інсти ту ти клінічної
фізіології, біохімії та зо обіології роз роб ля ли нові ме то ди бо роть би з ра не ви ми та
інши ми інфекціями. Учені хімічних інсти тутів по ряд із ви ко нан ням спеціаль ної
те ма ти ки роз роб ля ли нові фізи ко�хімічні ме то ди конт ро лю ви роб ни цт ва в обо -
ронній про мис ло вості (ко розія ме талів), наф товій про мис ло вості (пок ра щен ня
якості про дукції та про мис ло во го ви ко рис тан ня відходів наф то пе ре гон них за -
водів), оп раць о ву ва ли ме то ди от ри ман ня но вих видів про мис ло вої си ро ви ни –
замінників гост ро дефіцит них ре чо вин.

Оскіль ки проб ле ма ти ка на у ко вої ро бо ти ус та нов АН щіль но пов’язу ва -
лась із що ден ни ми пот ре ба ми обо ро ни, бу ло роз роб ле но план зв’язків АН з ви -
роб ни цт вом. Тіль ки за п’ять місяців (сер пень – гру день) 1941 ро ку Ака демією
вста нов ле но зв’яз ки зі 102 (на чер вень 1942 р. – 200, на чер вень 1943 р. – 32610)
ор ганізаціями й підприємства ми СРСР, ме дич ни ми зак ла да ми, шко ла ми,
дослідниць ки ми станціями т. ін.11. Так, хімічні інсти ту ти (Інсти тут хімії та
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хімічної тех но логії й Інсти тут фізич ної хімії) ак тив но співпра цю ва ли з Ге о -
логічним уп равлінням БАРСР над обс те жен ням пок ладів бок ситів з ме тою от -
ри ман ня алюмінію; з Уп равлінням наф то пе ре гон но го за во ду – з пи тань ви лу -
чен ня сірки із бен зи ну; з Вітамінним за во дом, Нар ко мз до ров’я та Ап те ко уп -
равлінням БАРСР – з пи тань ви роб ни цт ва дефіцит них пре па ратів; з ав то ре -
мо нт ни ми та залізнич ни ми майс тер ня ми – з пи тань хро му ван ня ме та ле вих
ви робів; з Уфимсь ким во до го ном – з пи тань очи щен ня пит ної во ди. Ши ро ку
кон суль таційну ро бо ту роз гор нув Інсти тут ге о логічних на ук, зок ре ма, на да вав
кон суль тації що до будівницт ва без це ме нт них та ме та ле вих наф тос хо вищ; за -
сто су ван ня ангідрит но го це мен ту для мон та жу верс татів (Но во сибірськ,
Стерліта мак); ме та лургійним за во дам та комбіна там – з пи тань гра ну ляції до -
мен них шлаків. Інсти тут співпра цю вав з Баш ге о ло го уп равлінням, Держпла -
ном БАРСР та “Баш зо ло том”.

Ще ширші зв’яз ки з ви роб ни цт вом ус та нов лю ва ли інсти ту ти технічно го
профілю, співробітни ки яких пра цю ва ли без по се редньо в це хах за водів і
комбінатів. Так, Інсти тут будівель ної ме ханіки ор ганізу вав ро бо ту ла бо ра торії,
що на да ва ла кон суль тації при мон тажі ма шин. Гру па гідро техніків Інсти ту ту
пра цю ва ла в Камсь ко му уп равлінні во дош ляхів, Нар ком земі, На у ко -
во�технічній раді при РНК БАРСР, Во до ка на лт ресті, Крекінг�за воді.
Співробітни ки Інсти ту ту гірни чої ме ханіки от ри ма ли низ ку за мов лень на на у -
ко во�дослідні ро бо ти від Уп равління па лив ної про мис ло вості, Уп равління про -
мис ло вості буд ма теріалів, Нар ко ма ту місце вої про мис ло вості Рад нар ко му Баш -
кирсь кої АРСР. Надз ви чай но важ ли ву ро бо ту ви ко ну ва ли співробітни ки Інсти -
ту ту енер ге ти ки на за мов лен ня Держпла ну Баш кирсь кої АРСР із роз роб ки пи -
тань енер го пос та чан ня про мис ло вих центрів рес публіки, елект рос танції м. Уфа,
а та кож Че ля бгре су, Че ляб те цу, Че ляб вугілля, Че лябінсь ко го трак тор но го за во -
ду, Ма ши но будівно го за во ду в м. Ко пейськ та ін. Інсти тут елект роз ва рю ван ня в
пов но му складі до лу чив ся до ро бо ти уральсь кої обо рон ної про мис ло вості.
Інсти тут бо таніки пра цю вав над зав дан ня ми Нар ком зе му, Нар ком ха р чпро му,
Ап те ко уп равління та інших ор ганізацій Баш кирсь кої АРСР, ке ру вав ро бо тою
Се лекційної станції Баш кирії, зо се ре див ши ува гу на зас то су ванні но вих для
рес публіки сільсь ко гос по дарсь ких куль тур. Важ ливі ро бо ти про во див Інсти тут
біохімії в лікар нях та госпіта лях, а Інсти тут клінічної фізіології – в Уфимській
станції пе ре ли ван ня крові. Не менш важ ли ви ми бу ли зв’яз ки Інсти ту ту суспіль -
них на ук, співробітни ки яко го бра ли ак тив ну участь у ро боті Баш кирсь ко го нау-
ко во�дослідно го інсти ту ту мо ви і літе ра ту ри ім. Га фурі, Баш кирсь ко го ху дожньо -
го му зею, Баш кирсь ко го краєзнав чо го му зею, До му на род ної твор чості БАРСР,
а вчені�еко номісти пра цю ва ли у Держплані рес публіки.

Оскіль ки в перші місяці війни важ ливі про мис лові й сільсь ко гос по дарські
райо ни СРСР бу ло оку по ва но, зрос ло зна чен ня йо го східних районів. При бут тя
в Баш кирію та на Урал ко лек ти ву вче них АН УРСР відігра ло прог ре сив ну роль в
еко номічно му і куль тур но му роз вит ку цих регіонів. Керівні ор га ни місць пе ре бу -
вання АН праг ну ли виріши ти на род но гос по дарські проб ле ми за до по мо гою ук -
раїнсь ких уче них, з іншо го бо ку – найк валіфіко ваніші місцеві фахівці за лу ча -
лись до ро бо ти в ус та но ви Ака демії. Ук раїнські учені пра цю ва ли у ме дич них,
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куль тур но�освітніх зак ла дах, на у ко вих ус та но вах. Ба га то вче них зай ня ли ся вик -
ла даць кою ро бо тою. Так, нап рик лад, у Баш кирсь ко му медінсти туті вик ла да ли:
М.Д. Стра жес ко, О.В. Пал ладін, В.Х. Ва си лен ко, Я.В. Ролл, Н.Д. Мор гуліс,
Є.С. Бурк сер; співробітни ки інсти тутів будівель ної ме ханіки, гірни чої ме ханіки,
фізи ки й ма те ма ти ки та ін. Л.А. Бу ла ховсь кий, В.Є. Лаш карь ов, М.М. Бо го лю -
бов, М.Н. Пет ровсь кий очо ли ли відповідні ка фед ри в Баш кирсь ко му дер жав но -
му пе да гогічно му інсти туті; П.П. Буд ни ков очо лив На у ко во�дослідний інсти тут
будівель них ма теріалів, у ла бо ра торіях яко го співробітни ки декіль кох інсти тутів
АН про во ди ли досліджен ня12.

У 1942 р. стабілізу ва ло ся фінан со ве та ма теріаль не за без пе чен ня АН. У
ве ресні 1942 р. Дер жав на штат на комісія при РНК СРСР зат вер ди ла штат ний
роз пис АН на 524 по са ди з фон дом місяч ної зарп ла ти 403 тис. крб.13.

Із ме тою швид ко го ре а гу ван ня на проб ле ми, що пос та ва ли, най дос ко -
налішо го на у ко во го їх оп ра цю ван ня та впро вад жен ня ре зуль татів у ви роб ни цт во
при Ака демії ор ганізо ву ва лись відповідні комісії й коміте ти. Так, 17 жовт  ня 1941 р.
ут во ре но На у ко во�технічний комітет спри ян ня обо роні СРСР, який ко ор ди ну вав
на у кові досліджен ня ус та нов АН в га лузі обо рон ної проб ле ма ти ки з пот ре ба ми
підприємств та ор ганізацій СРСР14. Очо лив комітет О.О. Бо го мо лець.

У січні 1942 р. ут во ре но Комісію з історії Вітчиз ня ної війни на Ук раїні;
13 лю то го 1942 р. сфор мо ва но Комісію з відбу до ви зруй но ва них во ро гом міст
і підприємств Ук раїни під го ло ву ван ням О.О. Бо го моль ця15. 7 серп ня 1942 р.
при АН ор ганізу ва ли Комісію з мобілізації ре сурсів Баш кирсь кої АРСР на
обо ро ну СРСР під го ло ву ван ням А.О. Сапєгіна. Во на скла да ла ся з чо тирь ох
секцій – ме та лургійної, енер ге тич ної, сільсь ко го гос по да р ства, хар чо вої про -
мис ло вості, до скла ду яких увійшло 15 осіб, в то му числі предс тав ни ки
Держпла ну БАРСР та Баш ге о ло го уп равління16.

По пов нен ня кад ро во го скла ду, поліпшен ня фінан су ван ня та ма теріаль -
но�технічно го за без пе чен ня доз во ли ло Пре зидії у бе резні та квітні 1942 р.
прий ня ти рішен ня про ро зук руп нен ня низ ки інсти тутів АН. На 1 лип ня
1942 р. по ча ли пов ноцінно пра цю ва ти 18 інсти тутів, три комісії, Гравімет рич -
на об сер ва торія, один комітет, Бю ро на у ко во�технічної про па ган ди, Бібліоте -
ка АН17. Відно ви ли поділ ус та нов АН за чо тир ма Відділа ми: суспіль них на ук,
фізи ко�хімічних і ма те ма тич них на ук, технічних на ук і біологічних на ук та
прий ня ли тим ча со ве по ло жен ня про Відділи18. 

Роз роб кою провідних тем ке ру ва ли 42 ака деміки, 56 членів�ко рес пон -
дентів (кількість ака деміків і членів�ко рес пон дентів змен ши ла ся порівня но з
черв нем 1941 р. приб лиз но на од ну тре ти ну).

Уряд СРСР на да вав ве ли ко го зна чен ня ро боті ук раїнсь кої Ака демії над
обо рон ною те ма ти кою, про що свідчить факт опіку ван ня нею Дер жав ним
коміте том обо ро ни СРСР, предс тав ни ки яко го не од но ра зо во приїжджа ли в
Уфу для оз найом лен ня з діяльністю ук раїнсь ких уче них. Ве ли ку ро бо ту про во -
ди ли ус та но ви АН технічно го профілю, роз роб ки яких зна хо ди ли ши ро ке за -
сто су ван ня у воєнній про мис ло вості. Так, ко лек тив Інсти ту ту елект роз ва рю -
ван ня роз ро бив і впро ва див у ви роб ни цт во но вий спосіб зва рю ван ня тан ко вих
кор пусів, що да ло мож ливість до корінно зміни ти тех но логію ви роб ни цт ва
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танків і пос та ви ти їх ви пуск “на
потік”. Учені зо се ред жу ва ли ува -
гу на мак си маль но му спро щенні
тех но логії ви роб ни цт ва, оскіль ки
ос нов ною ро бо чою си лою на ти ло -
вих підприємствах бу ли жінки, діти і
лю ди по хи ло го віку (близь ко 50%
робітників – жінки, 15% – підлітки,
15% – лю ди по хи ло го віку19). Зав дя -
ки впро вад жен ню цієї тех но логії у
ви роб ни цт во тіль ки ко лек тив за во -
ду ім. Комінтер ну (Нижній Тагіл)
ви го то вив 35 000 танків. Ме тод зва -
рю ван ня під флю сом уп ро ва ди ли
у ви роб ни цт во по над 40 під при -
ємств СРСР. Зва рю валь ни ми апа -
ра та ми, ви го тов ле ни ми Інсти ту -
том елект роз ва рю ван ня, за ро ки
війни бу ло зва ре но 6 млн. швів
тан ко вих кор пусів20.

На у ко во�прак тич на діяль -
ність ук раїнсь ких уче них у 1942 р.
бу ла над зви чай но різно манітна, а

роз роб ки – ефек тивні. Окрім розв’язан ня ши ро ко ма сш таб них комп ле кс них
проб лем, учені пра цю ва ли над вуж чи ми, але не менш важ ли ви ми те ма ми.
Знач ну кількість робіт обо рон но го зна чен ня, та ких, нап рик лад, як дія уда ру
при ви бу ху авіабомб, міцність нап рям них пасків сна рядів, ви ко на ла бри га да
на чолі з акад. М.О. Лав рентьєвим, а ко лек тив Інсти ту ту фізи ки під йо го
керівницт вом ство рив і ос воїв ви роб ни цт во низ ки унікаль них при ладів зв’яз -
ку, в то му числі мо ду ля торні вип рям лю вачі в апа ра тах зв’яз ку для армії та акус -
тичні при ла ди для про ти повітря ної обо ро ни. Проб ле мам авіамо то ро бу ду ван -
ня прис вя ти ли свої досліджен ня на у кові співробітни ки Інсти ту ту будівель ної
ме ханіки, які пра цю ва ли на од но му з авіаційних за водів. Пи тан ня підви щен -
ня стійкості дви гунів, міцності літаків успішно вирішу ва ла гру па вче них на
чолі з акад. С.В. Се рен се ном: чле ни�ко рес пон ден ти Ф.П. Бєлянкін, Б.Д. Гро зін,
Н.Д. Мор гуліс, І.М. Фран це вич, кан ди дат техніч них на ук А.Д. Ко ва лен ко та ін.
Над подібни ми проб ле ма ми пра цю ва ли на у ковці Інсти ту ту енер ге ти ки –
акад. Г.Ф. Прос ку ра і проф. І.Т. Швець. Ве ли ке зна чен ня для вдос ко на лен ня
бойо вої техніки ма ло впро вад жен ня в обо рон не ви роб ни цт во ме то ду роз ра хун ку
діамет ра труб для ар ти лерійсь ких гар мат і міно метів, зап ро по но ва ного чл.�кор.
П.Т. Ємелья нен  ком. Оскіль ки райо ни ви до бут ку ніке лю й мар ган цю зна хо ди -
ли ся в оку по ваній Ук раїні, то до на ла год жен ня без пе ребійно го пос та чан ня
коль о ро вих ме талів за ленд�лізом та по чат ку ви до бут ку їх у Но рильсь ку (літо
1942 р.), ви го тов лен ня якісної бронь о ва ної сталі бу ло склад ною проб ле мою. У
зв’яз ку з цим, спосіб вип лав лен ня бронь о ва них ста лей, роз роб ле ний
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акад. М.М. Доб ро хо то вим, мав надз ви чай но важ ли ве зна чен ня і був уп ро вад же ний
на 16�ти тан ко вих за во дах. Зап ро по но ва на ним тех но логія роз кис нен ня і ле гу -
ван ня бронь о ва ної сталі да ла мож ливість зни зи ти ви роб ни чий брак з 42% до
2%. Над пи тан ня ми вдос ко на лен ня тех но логії ви роб ни цт ва бронь о ва ної сталі
та кож успішно пра цю ва ли ко лек ти ви на у ковців під керівницт вом ака деміків
Г.В. Кур дю мо ва та В.М. Свєчни ко ва. В Інсти туті хімії і хімічної тех но логії бу -
ло роз роб ле но но вий ме тод одер жан ня ко баль ту, не обхідно го в літа ко бу ду -
ванні. Інсти тут фізич ної хімії АН роз ро бив но ву ме то ди ку знесірчу ван ня наф -
ти й пе ре роб лен ня полімерів на лег роїн (замінник бен зи ну). Ко лек тив Інсти -
ту ту будівель ної ме ханіки пра цю вав над проб ле ма ми будівель них ма теріалів,
зок ре ма акад. П.П. Буд ни ков роз ро бив про цес ви роб ни цт ва швид ко ту жав но -
го надміцно го бе то ну (в Уфі для ць о го був по бу до ва ний за вод).

До най важ ливіших на у ко вих до сяг нень ус та нов АН у 1942 р. у га лузі
еко номіки вар то віднес ти комп ле кс не вив чен ня районів БАРСР для
мобілізації на род но гос по дарсь ких ре сурсів рес публіки на пот ре би обо ро ни.
Важ ливі ро бо ти з пи тань во до пос та чан ня про во ди лись у Баш кирії. Інсти тут
хімії і хімічної тех но логії пра цю вав над роз роб лен ням та вдос ко на лен ням спо -
собів зне за ра жен ня во ди елект ролітич ним ме то дом. Інсти тут ге о логії роз роб -
ляв гідро логічну кар ту во до нос них го ри зонтів Баш кирії для ви ко рис тан ня
підзем них вод. У га лузі гідро технічно го будівницт ва зап ро по но ва но спосіб
гідравлічно го роз ра хун ку нап лав них мостів і вдос ко на ле но ме то ди роз ра хун ку
швид кості ру ху су ден ка на ла ми.

У га лузі хар чо вої про мис ло вості і сільсь ко го гос по да р ства роз роб ле но
спосіб от ри ман ня полівітамінно го екстрак ту з шип ши ни. В Інсти туті бо таніки
роз роб ле но ме то ди підви щен ня стійкості та якості кок�са ги зу; обґрун то ва но
ме тод ви ко рис тан ня доб рив у сівозмінах бу ря косійних районів; для підви щен -
ня вро жай ності сільсь ко гос по дарсь ких куль тур у БАРСР про ве де но аг ро ви -
роб ни че райо ну ван ня. В Інсти туті зо обіології роз роб ле но ме то ди бо роть би зі
шкідни ка ми цук ро во го бу ря ка, зер но вих та гру бих кормів, вста нов ле но ме то -
ди профілак ти ки міко тич них от руєнь.

У га лузі охо ро ни здо ров’я співробітни ки Інсти ту ту клінічної фізіології вив чи -
ли дію ци то ток сич ної си ро ват ки та зас то су ва ли її для прис ко рен ня за гоєння ран, пе -
ре ломів, ліку ван ня сеп тич них станів, бо роть би ор ганізму з інфекціями. Отри  мані
ре зуль та ти бу ли настіль ки своєчас ни ми і ва го ми ми, що НК охо ро ни здо ров’я
БАРСР не гай но ви дав на каз про ши ро ке ви ко рис тан ня ци то ток сич ної си ро ват ки.
В Інсти туті біохімії відкри то мож ли вості зу пи нен ня кро во теч та прис ко рен ня за -
гоєння ран за до по мо гою во до роз чин но го вітаміну К3 (віка со лу). В Інсти туті
мікробіології ор ганізо ва но серійне ви роб ни цт во су хо го ди зен терійно го бак -
теріофа га, от ри ма но пре па ра ти стафіло ко ко во го й стреп то ко ко во го бак теріофагів
для внутрішнь о го ви ко рис тан ня; ви най де но ефек тив ний і де ше вий спосіб бо роть -
би з пе ди куль о зом. Інсти ту том ге о логічних на ук дослідже но міне ральні дже ре ла та
ліку вальні грязі БАРСР. Інсти тут бо таніки провів ро бо ту що до інвен та ри зації
фондів лікарсь ких рос лин Баш кирії.

Уп ро довж 1942 р. учені Ака демії за вер ши ли по над 100 важ ли вих праць,
які після ап ро бації і схва лен ня керівни ми дер жав ни ми ор га на ми уче ни ми ра -
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да ми нар ко матів, на у ко ви ми сесіями й кон фе ренціями бу ли впро вад жені в
прак ти ку. Важ ливі ре зуль та ти про ве де них у 1942 р. досліджень по ча ли зас то со -
ву ва ти у 1943 р. в га лузі ме ди ко�санітар но го обс лу го ву ван ня армії й на се лен -
ня. Комісія з мобілізації ре сурсів БАРСР на обо ро ну СРСР при АН підго ту ва -
ла збірник з пи тань роз вит ку ме та лургії коль о ро вих і рідкісних ме талів, ме та -
лургії чор них ме талів, ви ко рис тан ня вод них ре сурсів, роз вит ку енер ге тич ної
ба зи, сільсь ко го гос по да р ства, еко номіки Баш кирії й Півден но го Ура лу. В га -
лузі мо воз на в ства, літе ра ту ри, історії над ру ко ва но знач ну кількість праць на
те ми обо ро ни Батьківщи ни та посібників для ви щих нав чаль них зак ладів і по -
чат ко вих шкіл, зок ре ма, “На рис з історії Ук раїни”, “На рис про роз ви ток ук -
раїнсь кої куль ту ри”, чо ти ри том ний посібник з історії УРСР. Знач ну ро бо ту
про ве де но в га лузі лек си ког рафії. Комісія з відбу до ви зруй но ва них міст і
підприємств Ук раїни, до ро бо ти якої бу ло за лу че но 150 уче них, здійсни ла
комп ле кс не роз роб лен ня низ ки проб лем, пов’яза них із май бутнь ою відбу до -
вою на род но го гос по да р ства Ук раїни, що вклю ча ли: во до пос та чаль ну, вугіль -
ну, ме та лургійну й хар чо ву про мис ло вості, про мис ловість будівель них ма -
теріалів, сільсь ке гос по да р ство та жит ло во�ко му наль не гос по да р ство21. Виз на -
че но проб ле ма ти ку на у ко во�дослідних робіт, пов’яза них із швидкісним ме то -
дом відбу до ви Дон ба су, со ля ної про мис ло вості Ук раїни, ви роб ни цт ва гіпсу,
маг незійно го це мен ту та ін.22.

1943 р. був для Ака демії періодом по даль шо го ор ганізаційно го зміцнен -
ня в умо вах війни та ева ку ації. Те ма тич ний план на у ко вих робіт ус та нов був
підпо ряд ко ва ний ос нов но му зав дан ню – обо роні країни та пе ре мо ги над фа -
шиз мом. Відповідно до ос нов но го зав дан ня в план досліджень вне се но 400 тем,
ди фе ренційо ва них у та ких нап ря мах: а) те ма ти ка, без по се редньо пов’яза на з
обо ро ною країни, до по мо гою фрон ту і зміцнен ням ти лу (зок ре ма з
мобілізацією ре сурсів Баш кирії, Ура лу, Се редньої Азії та По вол жя для пот реб
обо ро ни); б) те ма ти ка, пов’яза на з відбу до вою на род но го гос по да р ства Ук -
раїни після її звіль нен ня від оку пантів; в) те ма ти ка, пов’яза на з пи тан ня ми
національ но�куль тур но го будівницт ва в УРСР у період Вітчиз ня ної війни та
по даль шо го роз вит ку ук раїнсь кої куль ту ри. Виз на чаль ним у ро боті Ака демії

на ук у 1943 р. бу ло: 1) знач не зміцнен -
ня та роз ши рен ня на у ко во�ви роб ни -
чих зв’язків ус та нов та ок ре мих їх
співробітників, що умож ли ви ло до -
ціль ніше спла ну ва ти ро бо ту та виз на -
чи ти пер шо чер гові, най важ ливіші те -
ми та об’єкти для досліджен ня; 2) зав -
дя ки постійним зв’яз кам Ака демії з
цент раль ни ми та місце ви ми пла но ви -
ми ор га на ми і ор ганізаціями СРСР
вда ло ся роз ши ри ти роз роб лен ня ак -
ту аль них за галь но те о ре тич них проб -
лем, пов’яза них з обо рон ни ми під-
приємства ми, сільсь ким гос по да р -
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ством, зак ла да ми охо ро ни здо ров’я та куль тур но�просвітниць ки ми зак ла да -
ми; 3) за вер шені у 1942 р. на у кові досліджен ня да ли змо гу знач но роз ши ри ти
впро вад жен ня їхніх ре зуль татів у ви роб ни цт во, а та кож ор ганізу ва ти та на да -
ва ти сис те ма тич ну кон суль таційну до по мо гу нар ко ма там, ви роб ни чим
підприємствам, ліку валь ним і куль тур но�просвітниць ким зак ла дам з пи тань
обо рон но го та на род но гос по дарсь ко го зна чен ня; 4) підго тов ле но ба зу для за -
вер шен ня ба гать ох, роз по ча тих у по пе редні ро ки, фун да мен таль них праць у
га лузі суспіль них на ук (на пи сан ня нав чаль них посібників, слов ників, мо но-
графій); 5) 75% тем, зап ла но ва них ус та но ва ми для досліджен ня, бу ли
пов’язані з об’єкта ми і ресурса ми БАРСР.

От же, Ака демія на ук у 1943 р. ос нов ну ува гу в досліджен нях приділя ла проб -
ле мам, спря мо ва ним на по си лен ня ме та лургійної ба зи для ви роб ни цт ва озб ро -
єння та боєпри пасів; інтен сифікацію тех но логічних про цесів і поліпшен ня якос -
тей бойо вих ма шин – танків, літаків та ін.; зміцнен ня енер ге тич ної ба зи Ура лу та
Баш кирії; роз ви ток вугіль ної про мис ло вості й елект ро гос по да р ства Че лябінсь кої
об ласті, а та кож ство рен ня па лив ної ба зи в Баш кирії. Особ ли во важ ли ви ми бу ли
проб ле ми роз вит ку “ІІ�го Ба ку”, мобілізація міне раль но�си ро вин них ре сурсів, ви -
роб ни цт во будівель них ма теріалів та во до гос по дарські проб ле ми. Постійно у полі
зо ру на у ковців за ли ша ла ся проб ле ма, що знайш ла успішне вирішен ня у 1942 р., –
збіль шен ня ре сурсів лег кої та хар чо вої про мис ло вості, а та кож підви щен ня вро -
жай ності сільсь ко гос по дарсь ких куль тур. Знач но пог либ ле но досліджен ня, спря -
мо вані на вдос ко на лен ня ме тодів ліку ван ня і профілак ти ки зах во рю вань для
поліпшен ня обс лу го ву ван ня армії й на се лен ня.

9 трав ня 1943 р. уряд СРСР прий няв рішен ня про пе ре ве ден ня АН УРСР до
Моск ви23. 28 черв ня 1943 р. відбу ли ся уро чисті За гальні збо ри АН, на яких зас лу -
ха ли підсум ки ро бо ти Ака демії в Баш кирії. Ука зом Пре зидії Вер хов ної Ра ди
БАРСР По чес ни ми гра мо та ми Вер хов ної Ра ди БАРСР за ви сокі зас лу ги у справі
мобілізації при род них ре сурсів та в га лузі соціаль но�куль тур но го будівницт ва рес -
публіки на го род же но 15 ака деміків і членів�ко рес пон дентів24. По чес ною гра мо -
тою Вер хов ної Ра ди БАРСР на го род же но весь ко лек тив АН УРСР. Пос та но вою
Ко пейсь ко го місь ко го коміте ту ВКП(б) від 4 жовт ня відзна че но ро бо ти на у ковців
Інсти ту ту чор ної ме та лургії25. У бе резні 1944 р. за по дан ням Баш кирсь ко го об ко му
ВКП(б) Вер хов на Ра да БАРСР на го ро ди ла гра мо та ми Л.А. Кульсь ко го та І.Т. Го ро -
новсь ко го за ме то ди очи щен ня пит ної во ди26. Вдячні уфимці у се ре дині 1970�х рр.
в пам’ять про пе ре бу ван ня Ака демії на ук УРСР у Баш кирії вста но ви ли ме -
моріальні дош ки на бу дин ку № 79 по ву лиці Пушкінській, де пе ре бу ва ла Пре зидія
АН під час ева ку ації, а та кож на Бу дин ку спеціалістів по вул. Леніна, 2 – ака -
демікам П.П. Буд ни ко ву та П.Г. Ти чині, де во ни меш ка ли.

Діяльність Ака демії на ук Ук раїни в ева ку ації за вер шу ва ла ся. За цей період
її керівний ор ган – Пре зидія, очо лю ва на акад. О.О. Бо го моль цем, про ве ла
88 засідань в Уфі (ли пень 1941 р. – ве ре сень 1943 р.), 15 засідань у Москві (жов -
тень 1943 р. – тра вень 1944 р.), на яких розг ля ну ла близь ко 800 пи тань ор -
ганізаційно го, на у ко во�ор ганізаційно го і на у ко во го ха рак те ру.

Співробітни ки інсти тутів суспільних на ук, крім на у ко вої ро бо ти, ве ли ши -
ро ку про па ган ди стсь ку діяльність та про чи та ли по над 1000 лекцій у ти ло вих
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час ти нах армії й ева ко госпіта лях (ли ше на у ков ця ми Інсти ту ту історії та ар хе о -
логії про чи та но 508 лекцій)27 та ви да но де сят ки на у ко во�по пу ляр них бро шур
і ста тей на те му бо роть би слов’янсь ких на родів за не за лежність. У складі
Відділу суспіль них на ук пра цю ва ла ве ли ка гру па пись мен ників, ком по зи торів,
ху дож ників – М.І. Ве риківсь кий, П.О. Ко зиць кий, І.А. Ко чер га, Н.С. Ри бак,
М.Т. Рильсь кий, П.Г. Ти чи на, Ю.І. Яновсь кий та ін.28. Їхні тво ри ан ти фа ши стсь -
ко го спря му ван ня підніма ли мо раль ний дух воїнів і цивіль но го на се лен ня.

Важ ли ве зна чен ня ма ли ро бо ти ук раїнсь ких уче них у га лузі охо ро ни
здо ров’я. По над 40 уче них, у то му числі 24 док то ри і кан ди да ти ме дич них на -
ук, два чле ни�ко рес пон ден ти – М.М. Си ро тинін і О.Ю. Лур’є – пра цю ва ли в
армії та на фрон тах, бу ли ліка ря ми фрон то вих госпіталів29. Інсти тут клінічної
фізіології роз гор нув за готівлю і відправ лен ня на фронт кон сер во ва ної крові.
Ко лек тив Інсти ту ту роз ро бив ме то ди за побіган ня ра не во му сеп си су, ефек тив -
но го ліку ван ня зо ру (акад. В.П. Філа тов), що да ло змо гу ти ся чам по ра не них
воїнів по вер ну ти зір. Учені Інсти ту ту клінічної фізіології, пе ре бу ва ю чи у
діючій армії, обійма ли такі по са ди: І.М. Іщен ко – го лов ний хірург Півден -
но�Західно го фрон ту, Р.Є. Ка вець кий – стар ший інспек тор�кон суль тант
фрон то во го ева кош та бу Півден но�Західно го і Сталінградсь ко го фронтів,
В.Х. Ва си лен ко – го лов ний те ра певт 1�го Ук раїнсь ко го фрон ту, Д.Н. Яновсь -
кий – го лов ний те ра певт 3�го Ук раїнсь ко го фрон ту. Ва го мий вне сок у спра ву
охо ро ни здо ров’я зро би ли: О.О. Бо го мо лець, М.М. Гу бергріц, М.Д. Стра жес -
ко. Для ліквідації дефіци ту ліків по над 150 на у ко вих співробітників Відділу
біологічних на ук АН вклю чи ли ся в ро бо ту з вив чен ня лікарсь ких рос лин і ви -
го тов лен ня ме дич них пре па ратів. На фронт бу ло відправ ле но до 3 млн. доз30
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К.С. Борисенко – учений в галузі гірничої механіки в штабі 8Eго Управління оборонних
споруд Півдня СРСР (2Eй зліва). [1941–1942].
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О.З. Петров (зліва) – фізикEтеоретик
і математик і А.Д. Скаба – історик

під час проходження військової служби
у лавах Червоної Армії. Горький,

червень 1943.

А.П. Ромоданов – нейрохірург, командир
санітарної роти 331 стрілкової дивізії

Західного фронту. Січень 1943.

В.І. Клоков (3Eй праворуч в 1Eму ряду) – історик, Герой Радянського Союзу (1945) серед
партизанів загону О.Ф. Федорова. [1943].



ан ти ре ти ку ляр ної ци то ток сич ної си ро ват -
ки (АЦС), яка спри я ла швид ко му за -
гоєнню ран, а та кож віка со лу (вітамін К3),
що зас то со ву вав ся для при пи нен ня кро -
во  течі31. Тіль ки у 1943 р. за са мовідда ну
пра цю от ри ма ли уря дові на го ро ди ака -
деміки: Є.О. Па тон – зван ня Ге роя Со -
ціалі стич ної Праці, акад. П.П. Буд ни ков,
чл.�кор. А.І. Кіпріанов, Я.О. Пар нас –
Сталінсь ку премію.

Вод но час знач на кількість спів -
робітників Ака демії з пер ших днів Ве ли кої
Вітчиз ня ної війни і до пе ре мо ги пе ре бу ва -
ли на фрон тах в ла вах діючої армії і пар ти -
зансь ких за го нах. 

По�іншо му скла ла ся до ля ака демічних
ус та нов, що за ли ши ли ся на оку по ваній те -
ри торії. На ци стсь ка Німеч чи на у своїх пла -
нах відво ди ла Ук раїні особ ли ву роль як базі
для зак ла ден ня фун да мен ту мо гут ності рей -
ху і по даль шо го за во ю ван ня Схо ду. Про те

свої справжні ге о політичні пла ни Німеч чи на не оп ри люд ню ва ла, офіційно
підтри муючи ідею ук раїнсь кої не за леж ної дер жа ви.

Те ри торія оку по ва ної Ук раїни бу ла поділе на на зо ни, які пе ре бу ва ли в
різних умо вах оку паційно го ре жи му, що зу мов лю ва ло ся політи кою на ци стсь кої
Німеч чи ни й дер жав фа ши стсь ко го бло ку що до Ук раїни в кон тексті ство рен ня
“но во го по ряд ку” в Європі. Тут діяли цивіль на та війсь ко ва адміністрації. 
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В.Я. Дідковський – геолог під час
перебування у лавах Червоної Армії.

[1945].

І.Г. Підоплічко (1Eй праворуч) – зоолог і палеонтолог біля Рейхстагу. Берлін, 1945.



20 серп ня 1941 р. ство ре но рейхскомісаріат “Ук раїна”, до відан ня якого
ввійшло 6 ге не раль них ок ругів – Во линь, Поділля, Жи то мир, Київ, Дніпро -
пет ровськ та Ми ко лаїв. Під війсь ко вим уп равлінням пе ре бу ва ли Крим, східні
та північно�східні регіони Ук раїни32.

На оку по ваній те ри торії за ли ши ла ся знач на час ти на на у ко вих спів робіт -
ників ус та нов АН, за де я ки ми да ни ми – 3/4 на у ко во го скла ду АН33. Се ред них ака -
деміки та чле ни�ко рес пон ден ти у Києві – Б.С. Лисін, В.О. Плот ни ков, В.Г. Ша -
пош ни ков, Ю.Д. Со ко лов, О.К. Ко тель ни ков, С.М. Ку лик; у Ль вові – К.Й. Сту -
динсь кий, В.Г. Щу рат, Ф.М. Ко лес са; у Дніпро пет ровсь ку – К.І. Та то мир; в Одесі
– Г.І. Мар ке лов; у Хар кові – М.І. Кузнєцов, Л.П. Кра ма рен ко. Знач ну гру пу ста -
но ви ли про фе со ри ви щих нав чаль них зак ладів. 30 черв ня 1941 р. ук раїнські
національні діячі Ль во ва під керівницт вом Я. Стець ка про го ло си ли Акт не за леж -
ності, за яким віднов лю ва ла ся Ук раїнсь ка дер жа ва та ство рю вав ся її уряд. До скла -
ду но во ут во ре но го уря ду ввійшли відомі учені, в то му числі і ко лишні співробітни -
ки відділів ус та нов АН УРСР, зок ре ма І.К. Оль ховсь кий (відділ Інсти ту ту еко -
номіки АН) зай няв по са ду міністра фінансів; В.П. Рад зи ке вич (відділ Інсти ту ту ук -
раїнсь кої літе ра ту ри ім. Т.Г. Шев чен ка АН) став міністром освіти та віро виз нань;
Ю.І. По лянсь кий (ди рек тор Львівсь ко го при ро доз нав чо го му зею АН) став по сад ни -
ком Ль во ва34. Відра зу ж по ча лись ареш ти ук раїнсь ких діячів у Німеч чині та Ге не -
ральній гу бернії. Ук раїнсь ка Національ на Ра да зму ше на бу ла при пи ни ти діяльність,
оскіль ки 30 черв ня німецькі війсь ка за хо пи ли Львів, а нас туп но го дня в місто увійшло
кіль ка ейн зац ко манд. Було розстріля но ве ли ку гру пу відо мих діячів на у ки35.

Пізніше на у кові ко ла Ль во ва зро би ли спро бу відно ви ти діяльність На у -
ко во го то ва ри ст ва імені Т. Шев чен ка, за лу чив ши до співпраці час ти ну
співробітників ко лишніх відділів ус та нов АН. 17 ве рес ня 1941 р. відбу ло ся пер -
ше засідан ня Правління НТШ, до яко го увійшли: І.А. Бод нар, І.Г. Гра бар,
М. Ка пус та, Р.М. Це гельсь кий, В.І. Сімо вич, І.П. Крип’яке вич, В.Й. Ле виць -
кий36. Про те ле галізу ва ти діяльність То ва ри ст ва не вда ло ся37. Німець ка вла да
за бо ро ни ла йо го зовсім, май но підпо ряд ку ва ла своїм коміса рам, а на томість
обіця ла ство ри ти Інсти тут ім. Т.Г. Шев чен ка. З’яви ло ся по ло жен ня про Інсти -
тут, про що ого ло ше но в пресі, але далі ць о го спра ви не пішли38. НТШ про во -
ди ло не ле гальні засідан ня, на яких вирішу ва ли ор ганізаційні пи тан ня (фінан -
су ван ня, віднов лен ня ро бо ти ліквідо ва них у 1939 р. секцій, кабінетів, пла ни
на у ко вих робіт, ви бо ри но вих по чес них та дійсних членів) та пи тан ня про
приміщен ня (з ве рес ня 1941 р. до трав ня 1942 р. бу ло про ве де но 10 засідань).
На у кові праці, ство рені у цей період уче ни ми НТШ, че ка ли кра щих часів.
Єди ною ле галь ною на у ко вою ус та но вою, яка пра цю ва ла в дист рикті Га ли чи -
на, був Львівсь кий на у ко во�дослідний інсти тут лісівницт ва, що зай мав ся пи -
тан ня ми охо ро ни лісів, ви да вав на у ко во�по пу лярні праці. Ле галь но діяло
Об’єднан ня праці ук раїнсь ких на у ко вих робітників39, при яко му про во ди ла ся
ро бо та де я ких кабінетів філо логічної секції НТШ, зок ре ма, Ет ног рафічно го
під керівницт вом акад. Ф.М. Ко лес си. Співробітни ки Кабіне ту про дов жу ва ли
ук раїноз навчі студії і підго ту ва ли до дру ку низ ку на у ко вих праць, у то му числі
“Улюб лені пісні Іва на Фран ка”, “Культ ук раїнсь кої на род ної пісні в Га ли -
чині”, “На род ний одяг Га ли чи ни”, “На род на ке раміка” та ін40. Пра цю вав
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істо рич ний гур ток під керівницт вом І.П. Крип’яке ви ча. На шпаль тах га зет
“Краківські вісті”, “Львівські вісті”, ча со пи су “Наші дні” дру ку ва ли ся
повідом лен ня про на у ко ве жит тя не ли ше Ль во ва, Києва, Хар ко ва, але й ря ду
інших міст оку по ва ної Ук раїни, що свідчить про зв’яз ки, які вста нов лю ва лись у
на у ко во му се ре до вищі різни ми спо со ба ми. Про дов жу вав ро бо ту Ук раїнсь кий
національ ний му зей41 (ко лишній Му зей АН УРСР). Му зей мав відділи: давнь о го
мис те цт ва ХІІ–ХІІІ ст., об ра зот вор чо го мис те цт ва ХІV–ХVІІІ ст., новітнь о го
ук раїнсь ко го мис те цт ва ХІХ–ХХ ст., на род но го мис те цт ва, ук раїнсь ко го ру -
ко пи су ХVІІ–ХVІІІ ст. У 1942 р. тут на ра хо ву ва ло ся 80 тис. екс по натів42.
Львівські бібліоте ки у 1942 р. за рішен ням оку паційної вла ди бу ло об’єдна но в
Дер жав ну бібліоте ку, до скла ду якої увійшла та кож бібліоте ка НТШ.

На те ри торії рейхскомісаріату “Ук раїна” оку пан ти зап ро ва ди ли на цист -
сь ку ко лоніаль ну політи ку, що нес ла со бою пла номірне ви ни щен ня і ви ве зен -
ня на важкі ро бо ти до рей ху ук раїнсь ко го на се лен ня. Перш за все це сто су ва -
ло ся еліти нації – діячів на у ки, куль ту ри, мис те цт ва. Бу ли на ма ган ня ор ганізу -
ва ти ук раїнсь ку вла ду і в Києві. 21–22 ве рес ня 1941 р. ут во ре но Київсь ку місь -
ку уп ра ву (КМУ) під го ло ву ван ням проф. О.П. Ог лоб ли на та йо го зас туп ни ка
В.П. Ба газія43, яка діяла як ук раїнсь ка до поміжна адміністрація, “мак си маль -
но ви ко рис то ву ю чи за дек ла ро ва ну спо чат ку оку пан та ми підтрим ку
національ но му ру хові”44. В жовтні бу ла сфор мо ва на Ук раїнсь ка Національ на
Ра да під керівницт вом проф. М.І. Ве личківсь ко го. До скла ду Ра ди ввійшли
співробітни ки Ака демії на ук45. Спіль но ці ор га ни про ве ли низ ку за ходів що до
оформ лен ня інсти туцій, які мог ли б реп ре зен ту ва ти Ук раїнсь ку дер жа ву, се ред
них й Ук раїнсь кої ака демії на ук. Ака демію на ук підпо ряд ку ва ли відділу куль -
ту ри та освіти Київсь кої місь кої уп ра ви та взя ли на місь кий бюд жет. Упов но ва -
же ни ми від УАН в Уп раві приз на чи ли про фе сорів В.М. При лип ка та М.Я. Кир -
пи  чен ка. З сво го бо ку, предс тав ни ки київсь кої на у ко вої інтелігенції, се ред
яких ко лишні співробітни ки АН В.Г. Ша пош ни ков, Б.І. Клейн, Ю.Ю.
Де�Метц та інші, зро би ли спро бу відно ви ти діяльність Київсь ко го бу дин ку
вче них з ме тою об’єднан ня на у ко вих сил Києва для про дов жен ня на у ко вої
праці та підтри ман ня їх ма теріаль но�по бу то во го ста но ви ща46. 

З київсь ки ми вче ни ми по пе редньо об го во рю ва ло ся пи тан ня про склад
Пре зидії Ака демії на ук та її Пре зи ден та. Після про ве ден ня низ ки за ходів що -
до з’ясу ван ня ста ну ака демічних інсти тутів, їх май на та чи сель ності пер со на -
лу 20 жовт ня 1941 р. керівник відділу куль ту ри та освіти К.Т. Ште па ви дав на -
каз про зат ве рд жен ня Пре зидії АН у складі шес ти осіб, у то му числі двох
членів Пре зидії – ака деміків В.Г. Ша пош ни ко ва і Б.С. Лисіна – та голів
відділів УАН: фізич но�ма те ма тич но го – проф. В.С. Чу ди но ва, при род ни чо -
го – проф. М.К. Шмать ка; технічно го – акад. В.О. Плот ни ко ва, істо рич но го –
проф. О.П. Ог лоб ли на. Та ким чи ном, бу ло зат ве рд же но поділ УАН на чо ти ри
Відділи. Ди рек то ра ми інсти тутів приз на чи ли: історії Ук раїни – М.Г. Анд ру ся ка,
ар хе о логії – проф. Н.Д. По лонсь ку�Ва си лен ко, мо воз на в ства – проф. П.Й. Го -
рець ко го, еко номіки та ста тис ти ки – проф. М.І. Ве личківсь ко го, ге о логії –
проф. М.К. Шмать ка, зо ології – проф. М.В. Шар ле ма ня, ма те ма ти ки –
проф. В.С. Чу  ди но ва, міне раль ної си ро ви ни – акад. Б.С. Лисіна, біохімії –
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проф. С.Є. Борж ковсь ко го, хімії – акад. В.О. Плот ни ко ва, ор ганічної хімії –
акад. В.Г. Ша пош ни ко ва, фізи ки – проф. В.А. Тер лець ко го, гірни чої ме ханіки
– проф. К.В. Понь ка, бо таніки – проф. Є.І. Борд зи ловсь ко го, елект роз ва рю -
ван ня – проф. В.В. Ше вер ниць ко го, гідро логії – проф. М.В. Тер пу го ва,
будівель ної ме ханіки – проф. Ф.П. Че ред ни чен ка, в. о. ди рек то ра Бібліоте ки
АН – О.І. По лу ля ха47. При Інсти туті будівель ної ме ханіки під керівницт вом
О.О. Пи ковсь ко го ор ганізо ва но Бу ди нок техніки48. Бу ли спро би на ла го ди ти
ро бо ту Ви дав ни цт ва УАН49. У грудні 1941 р. но воп риз на че ний го ло ва Київ -
ської місь кої уп ра ви В.П. Ба газій на по дан ня УАН зат вер див об ран ня в дійсні
чле ни Ака демії про фе со ра, док то ра М.К. Грунсь ко го та про фе со ра, док то ра
В.С. Чу ди но ва50. Уче ним сек ре та рем УАН об ра ли М.Я. Кир пи чен ка51, а потім
Не одмінним сек ре та рем – В.С. Чу ди но ва52. Офіційних до ку ментів про об ран -
ня В.О. Плот ни ко ва Пре зи ден том УАН не знай де но, про те “Краківські вісті”
повідом ля ли, що він був об ра ний Пре зи ден том Ака демії53. Про це заз на че но і
у звітній до ку мен тації гру пи “На у ка”54.

Для об ра ху ван ня коштів, не обхідних на ут ри ман ня Ака демії, комісія конт -
роль но�інспекційно го відділу Київсь кої місь кої уп ра ви у грудні 1941 р. про ве ла
обс те жен ня ма теріаль но�технічно го ста ну та кількісно го скла ду ус та нов УАН. За
да ни ми комісії у 20 інсти ту тах пра цю ва ло 150 на у ко вих співробітників. Комісія
конс та ту ва ла, що в ок ре мих інсти ту тах УАН ве ла ся пев на на у ко ва ро бо та, зок ре ма
в Інсти туті мо воз на в ства та Інсти туті літе ра ту ри і фольк ло ру – над ви дан ням
“Коб за ря”, пра во пи сом та німець ко�ук раїнсь ким слов ни ком; в інсти ту тах: хімії,
бо таніки, зо ології, гідробіології, гідро логії, елект роз ва рю ван ня, фізи ки, ге о логії –
над зав дан ня ми, пос тав ле ни ми німець кою вла дою. Інсти тут ге о логії з Ге о логічним
му зеєм досліджу ва ли го рючі га зи, наф ту Ук раїни, ро до ви ща п’єзок варців на Во -
лині, проб ле ми зне ба рв лен ня моріонів Во лині, ви го тов лен ня алюмінію з ка олінів
Ук раїни. На ма теріалах Ге о логічно го му зею го ту ва ли ся праці з висвітлен ня ге о -
логічної бу до ви Ук раїни для про ве ден ня прак тич них ге о логічних робіт, зок ре ма,
зібра но кар тог рафічний ма теріал та оз найом ле но з ко рис ни ми ко па ли на ми й ге о -
логічною бу до вою Ук раїни німець ких ге о логів; на да но зраз ки п’єзок варців для
вип ро бо ву ван ня в Берліні; для війсь ко вої будівель ної ор ганізації “Тод та” підби ра -
ли ся ма теріали про піско ви ки, а для Берліна та Краківсь кої гірни чої ака демії – ма -
теріали про ко рисні ко па ли ни Ук раїни. У ка та ст рофічно му стані пе ре бу ва ли інсти -
ту ти: ар хе о логії, історії Ук раїни, ор ганічної хімії і хімічної тех но логії, ла бо ра торії та
бо танічні са ди Інсти ту ту бо таніки. Не пра цю ва ли інсти ту ти будівель ної ме ханіки і
гірни чої ме ханіки. Більшість співробітників цих інсти тутів не ма ли ро бо ти і го ло -
ду ва ли. Бу дин ки Ака демії не за без пе чу ва ли ся па ли вом і світлом. Вра хо ву ю чи об -
ме же ну ма теріаль но�технічну ба зу ус та нов, відсутність не обхідних коштів, ма ло -
чи сель ний на у ко вий склад, Уп ра ва прий ня ла рішен ня про об’єднан ня час ти ни
уста нов. На у ко во�дослідний інсти тут ге ог рафії та Ук раїнсь ке на у ко во�дослідне
бю ро санітар ної ста тис ти ки об’єдна ли з Інсти ту том еко номіки УАН, ут во рив ши
Інсти тут еко номіки, ста тис ти ки та ге ог рафії УАН; На у ко во�дослідний інсти тут
екс пе ри мен таль ної ме ди ци ни – з Інсти ту том клінічної фізіології УАН, після
об’єднан ня йо го пе ре да ли до відділу охо ро ни здо ров’я Місь кої уп ра ви; до Інсти ту -
ту бо таніки УАН пе ре да ли об лад нан ня, бібліоте ку та 40 га землі Ук раїнсь кої філії
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Ака демії сільсь ко гос по дарсь ких на ук55. За зав дан ням Пре зидії УАН ус та но ви
скла да ли перс пек тивні пла ни ро бо ти, які так і не бу ли ре алізо вані. Так, Інсти тут
бо таніки пла ну вав про во ди ти ро бо ти з се лекції технічних та лікарсь ких рос лин56,
Інсти тут еко номіки, ста тис ти ки та ге ог рафії – про вес ти збір ста тис тич них ма -
теріалів для аналізу ста ну еко номіки на по чат ку війни, про дов жи ти ро бо ту над
скла дан ням ге офізич ної та еко номічної кар ти Пра во бе реж ної Ук раїни57. При
Інсти туті історії Ук раїни збе рег ла ся цінна бібліоте ка – 25 тис. томів, що да ло змо -
гу Інсти ту тові роз по ча ти ро бо ту над те ма ми з історії ук раїнсь ко го на ро ду58. Про те
фінансів на про ве ден ня робіт в УАН місце ва адміністрація не ма ла.

По ки ук раїнсь ка місце ва вла да на ма га ла ся бо ро ти ся з жах ли вою роз ру -
хою міста і го ло дом, німець кий оку паційний уряд роз роб ляв власні пла ни що -
до куль тур них ціннос тей ук раїнсь ко го на ро ду. З жовт ня 1941 р. при
рейхскомісаріаті “Ук раїна” ство ре но Го лов ну ро бо чу гру пу, зав дан ням якої бу -
ло обс те жен ня ус та нов на у ки, куль ту ри та освіти. Го лов на ро бо ча гру па скла да -
ла ся з чо тирь ох груп, в то му числі гру пи “На у ка”. 8 жовт ня 1941 р. предс тав ни -
ки Го лов ної ро бо чої гру пи при бу ли до Києва. У звіті керівника групи від 5 січня
1942 р. повідомлялося про стан на у ко вих ус та нов Києва, зок ре ма, про УАН:
“Роз ви ток Ака демії на ук доз во ляє при пус ти ти за мож ли ве цілко ви тий її роз -
пуск. Те, що мені бу ло повідом ле но про пер шо го сек ре та ря Ака демії, па на
В.С. Чу ди но ва, да ло мені підста ви про си ти СД зай ня ти ся ним більш де таль но.
Не мож ли во, щоб він і на далі зай мав свою по са ду в Ака демії. Це дасть мені на -
го ду роз пус ти ти нинішню Пре зидію і до ру чи ти керівницт во спра ва ми до цен -
ту�фоль ксдой че, кінце вим ре зуль та том чо го бу де ліквідація го лов ної ор -
ганізації Ака демії – Пре зидії”59. 14 січня 1942 р. ви дано пам’ят ку для
співробітників Го лов ної ро бо чої гру пи та ро бо чих груп, згідно з якою во ни ма -
ли пе ревіри ти ус та но ви, що предс тав ля ли всі на у кові га лузі, крім пра давньої і
ранньої історії, ет ног рафії та му зи ки. Для те ри торій, що перебували під наг ля -
дом війсь ко вих, облік куль тур них ціннос тей здійсню ва ли ро бочі гру пи Го лов -
ної ро бо чої гру пи, уз год жу ю чи все з війсь ко вим ко ман ду ван ням. Для ревізії ус -
та нов на те ри торіях, де вста нов ле но цивіль не уп равління, гру пам на да ва ли
спеціальні вказівки. Во ни ма ли про вес ти опис май на на у ко вих ус та нов усіх
видів (вищих нав чальних зак ла дів, ака демій, га лу зе вих інсти тутів, на у ко вих
бібліотек, на у ко во�дослідних та екс пе ри мен таль них ор ганізацій і об’єднань)
для виз на чен ня їхньої цінності та вжит тя за ходів що до їхнь о го обліку. Особ ли ву
ува гу гру пи ма ли звер ну ти на ус та но ви, що ста но ви ли інте рес для німець кої
війсь ко вої еко номіки, ве те ри нарію, сільсь ке гос по да р ство, ме дич ну техніку. На у -
ко ве май но уста нов та ре зуль та ти на у ко вих досліджень (крім гу манітар них ус та -
нов) ма ли бу ти під охо ро ною. Бібліоте ка ми, архіва ми та му зе я ми зай ма ли ся ок -
ре мо спеціальні упов но ва жені опе ра тив но го шта бу рейсхміністра східних
областей60.

15 січня 1942 р. ви дано роз по ряд жен ня про підпо ряд ку ван ня ге не -
рал�коміса ру Києва УАН та Універ си те ту61. Ви ко ну ю чи роз по ряд жен ня, ге не -
рал комісар Києва вирішив взя ти у підпо ряд ку ван ня комісаріату Універ си тет,
Політехнічний інсти тут та всі ус та но ви УАН при род ни чо го і технічно го
профілю, а гу манітарні ус та но ви після ліквідації Пре зидії зак ри ти, за ли шені –
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“очис ти ти” від ук раїнців62. Інсти тут ар хе о логії він про по ну вав відда ти в роз -
по ряд жен ня німецьких вчених63. Про це рішен ня 21 січня 1942 р. повідом ле -
но Київській міській уп раві. При ць о му заз на ча ло ся, що за хо ди для збе ре жен -
ня кадрів про во ди ти ся не бу дуть, і Місь ка уп ра ва бра ти їх на ут ри ман ня не має
пра ва, оскіль ки са ма у ве ликій за бор го ва ності пе ред ге не рал� комісаріатом.
Бібліоте ки ліквідо ва них ака демічних інсти тутів – ет ног рафії, історії, мо ви,
літе ра ту ри – зо бов’язу ва ли пе ре да ти до Бібліоте ки УАН. При Міській уп раві
за ли ша ли ся Му зей ім. Т.Г. Шев чен ка та Те ат раль ний му зей64. Ко лишній ди -
рек тор Інсти ту ту історії Ук раїни М.Г. Анд ру сяк зга ду вав, що німецьке
керівництво на сторінках “Но во го ук раїнсь ко го сло ва” цинічно за яв ляло:
“не ма історії Ук раїни, як і історії ук раїнсь ко го на ро ду; є тіль ки історія ук -
раїнсь кої те ри торії, за яку бо ро лись сусідні ве ликі дер жа ви, те пер німець кий
на род вирішує бо роть бу на свою ко ристь”65.

Після за вер шен ня ревізу ван ня на у ко вих ус та нов уп ро довж лис то па да
1941 р. – січня 1942 р. керівник групи “Наука”, інфор му ю чи 3 лю то го 1942 р.
про стан на у ко вих ус та нов у Києві, конс та ту вав, що УАН “після відсту пу біль -
шо виків слу гу ва ла на уці не чим біль ше, як політич ним праг нен ням ук раїнсь -
ко го націоналізму” і заз на чав, що “не виз на на німець ким цивіль ним уп -
равлінням Все ук раїнсь ка Національ на Ра да зна хо ди ла ся при Пре зидії Ака -
демії”66. З 10 лю то го до 28 бе рез ня 1942 р. за зав дан ням Місь кої уп ра ви Ака -
демію на ук пе ревіря ла комісія під го ло ву ван ням акад. В.О. Плот ни ко ва для
з’ясу ван ня ста ну АН та мож ли вос тей її ви ко рис тан ня для рей ху. 28 бе рез ня
комісія звіту ва ла про ре зуль та ти ро бо ти. Ос нов ний її вис но вок: “ро бо та Пре -
зидії АН від 15.02.42 при пи няєть ся.., на у кові сек ре тарі відділень АН звіль нені
з по сад”67. Після ліквідації Пре зидії АН для пе ре орієнтації ро бо ти ус та нов на
пот ре би рей ху рейхскомісаріат здійснив кіль ка за ходів що до ство рен ня но вих
на у ко во�дослідних ус та нов, наслідком яких ста ла пов на руй нація струк ту ри
УАН. В пер шу чер гу пе ре фор мо ва но ус та но ви ме дич но го профілю УАН:
Інсти тут мікробіології з приміщен ням і ос на щен ням передано німець ко му
Інсти ту ту гігієни; Інсти тут елект роз ва рю ван ня – до Дніпровсь кої верфі;
Інсти тут гідро логії мав пра цю ва ти на німецькі війсь кові служ би. Ве ли ке зна -
чен ня рейхс� та ге не рал� комісаріат Києва на да ва ли Інсти ту ту зо ології УАН.
Про по ну валось пе ре вес ти йо го до Го лов ної гру пи – “Сільсь ке гос по да р ство”,
а гер барій ви вез ти до Німеч чи ни. Інсти тут не ор ганічної хімії і хімічної тех но -
логії, Інсти тут біохімії УАН об’єдна ли з Інсти ту том хар чо вої про мис ло вості,
хімічним фа куль те том Політехнічно го інсти ту ту та хімічним фа куль те том
Універ си те ту – в Інсти тут хімії ге не рал �комісаріату. Інсти тут фізи ки УАН був
ви ко рис та ний вер мах том як майс тер ня для ви го тов лен ня де та лей ма шин для
цук ро вої про мис ло вості. Інсти тут ге о логічних на ук з Му зеєм об’єдна ли з
Інсти ту том гірни чої про мис ло вості в єди ний Інсти тут ге не рал �комісаріату.
Інсти тут будівель ної ме ханіки УАН об’єдна ли з будівель ним фа куль те том
Політехнічно го інсти ту ту. До ге не рал� комісаріату пе ре да ли Інсти тут ста тис ти -
ки, еко номіки і ге ог рафії. Бібліоте ку АН та книжкові бази бу ло відда но під
керівницт во представника Прусської державної бібліотеки. До ге не рал� -
комісаріату пе ре да ли Ви дав ни цт во АН. Ма теріальні цінності й об лад нан ня ус -
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та нов АН підпо ряд ко ва но про рек то рові Універ си те ту О.С. Гру зинсь ко му68. У
віданні Київсь кої місь кої уп ра ви за ли шав ся Бо танічний сад АН, крім оран же -
реї69. Гру па “На у ка” вва жа ла за мож ли ве ви ко рис та ти для ро бо ти на рейх у но -
во ст во ре них інсти ту тах тіль ки фізиків і ма те ма тиків. За свідчен ням ге не -
рал�коміса ра Києва, зі 150 чо ловік, які пра цю ва ли в інсти ту тах АН, 125 осіб
бу ли ева куйо вані, мобілізо вані або втек ли, реш та – 25 осіб бу ли прий няті як
співробітни ки70. Та ким чи ном, наслідком ро бо ти гру пи “На у ка” в Києві бу ла
ліквідація струк ту ри УАН, Універ си те ту та Політехнічно го інсти ту ту. 

Про те ре ор ганізація ус та нов УАН не бу ла ос та точ ною. Нас туп ни ми за -
хо да ми оку паційної вла ди бу ла спро ба ство рен ня ве ли ких крайо вих інсти -
тутів. За на ка зом рейхскомісаріату “Україна” від 6 черв ня 1942 р. ство рено
Крайо вий інсти тут гос по дарсь ких досліджень та краєзнав ства71. На про по -
зицію упов но ва же но го з пи тань пра давньої та давньої історії рейхскомісаріату
“Ук раїна” ство ре но Ок руж ну служ бу з пи тань пра давньої та давньої історії. До
неї увійшли відділ пра давньої та давньої історії Все ук раїнсь ко го цент раль но го
істо рич но го му зею, Інсти тут ар хе о логії АН, Ант ро по логічний му зей АН, ет -
ног рафічні ко лекції та зібран ня мо нет, що зна хо ди лись у Лаврі. Ок руж ну
служ бу розмісти ли в приміщенні ко лишнь о го му зею Леніна (те пер Бу ди нок
учи те ля). Бібліоте ку АН бу ло пе рет во ре но на Цент раль ну бібліоте ку
рейхскомісаріату “Ук раїна”72. Цир ку ля ром від 30 ве рес ня 1942 р. підпо ряд ко -
вано наз вані на у кові ус та но ви відділу на у ки та куль ту ри рейхскомісаріату.
Керівни ка ми ок ре мих на у ко вих нап рямів приз на ча ли німців73.

Особ ли ву ува гу оку паційна вла да зо се ред жу ва ла на ви ко рис танні сільсь -
ко гос по дарсь ких угідь Ук раїни. 13 жовт ня 1942 р. бу ло ство ре но Крайо ве
відомство з пи тань сільсь ко гос по дарсь ких досліджень та нав чан ня, до зав дань
яко го вхо ди ло не тіль ки ос воєння сільсь ко гос по дарсь ко го по тенціалу Ук раїни,
але й підго тов ка ук раїнсь ких спеціалістів у про фесійних шко лах. Рейхскомісар
Ук раїни заз на чав, що “за лу чен ня німець ких спеціалістів до по до лан ня всіх проб -
лем сільсь ко гос по дарсь ко го уп равління та сільсь ко гос по дарсь ко го обс лу го ву -
ван ня завж ди по винні про во ди тися у об ме же но му об сязі, то му підго тов ка працьо-
ви тих місце вих спеціалістів зна хо дить ся в колі німець ких інте ресів”74. Уп ро довж
1943 р. бу ло ство ре но низ ку крайо вих інсти тутів. Так, для про ве ден ня на у ко вих
досліджень у га лузі хімії з орієнтацією на воєнні пот ре би Німеч чи ни, відповідно
до цир ку ля ра рейхскомісара України від 22 лю то го 1943 р., у Києві був ство ре ний
Крайо вий інсти тут хімії та хімічної тех но логії. До інсти ту ту ввійшли Хімічний
інсти тут ге не рал� комісаріату, Інсти тут ор ганічної хімії і хімічної тех но логії АН,
Силікат но�хімічна ла бо ра торія75. За цир ку ля ром від 5 квітня 1943 р. на базі ко -
лишнь о го Інсти ту ту ге о логічних на ук УАН ство ре но Крайо вий інсти тут ро до вищ
(ко рис них ко па лин)76, а на базі Будівель но го інсти ту ту, Інсти ту ту ме та ло техніки
та фізич ної майс терні (ко лишній Інсти тут фізи ки АН) – Крайо вий інсти тут
досліджен ня ма теріалів. Інсти тут досліджен ня па ли ва ре ор ганізу ва ли в Крайо -
вий інсти тут досліджен ня па ли ва77. 1 черв ня 1943 р. ство ре но Крайо вий при ро -
доз нав чий му зей з підпо ряд ку ван ням Крайо во му уп равлінню архіва ми, бібліоте -
ка ми та му зе я ми. До Му зею пе ре да ва ли ся зібран ня Му зею зо ології АН та Зоо -
логічно го му зею Київсь ко го універ си те ту78.
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Для керівницт ва наз ва ни ми крайо ви ми інсти ту та ми 25 серп ня 1943 р.
ство ре но Крайо вий дослідниць кий центр, тим ча со во роз та шо ва ний у Києві.
Конт роль за ро бо тою Цент ру здійсню вав ся відділом політи ки та керівни ком
відділу на у ки і ви хо ван ня рейхскомісаріату. Ос нов не зав дан ня Цент ру — на у ко -
во�політич ний наг ляд за фа хо вим ре гу лю ван ням та адміністра тив ним
керівницт вом крайо вих інсти тутів, а та кож спри ян ня роз вит кові на у ко вих
досліджень у га лу зях, особ ли во важ ли вих для воєнних планів на ци стсь кої Німеч -
чи ни. Окрім Крайо во го дослідниць ко го цент ру, бу ло ство ре но Спеціаль ну гру пу
сільсь ко гос по дарсь ких досліджень з філією у Хер соні. Крайо во му дослідниць ко -
му цент ру підпо ряд ко ву ва ло ся 9 кра йо вих інсти тутів із 14 дослідни ми станціями;
Спеціальній групі сільсь ко гос по дарсь ких досліджень – 11 крайо вих інсти тутів і
Хер сонській філії – 5 крайо вих інсти тутів із трь о ма дослідни ми станціями79.

Фінан су ван ня досліджень крайо вих інсти тутів здійсню вав німець кий
уряд. Роз гор ну ти ши ро ку на у ко ву діяльність во ни не встиг ли, але бу ли ви ко нані
де які за мов лен ня вер мах ту та німець ко го ко ман ду ван ня80. Ши ро ко ма сш таб ний
нас туп ра дянсь ких військ зму сив на ци стсь кий уряд прий ня ти рішен ня про
вжит тя за ходів що до пе реміщен ня крайо вих інсти тутів по далі від лінії фрон ту. За
на ка зом керівника групи “Наука” від 13 лис то па да 1943 р. Крайо вий дослідниць -
кий центр та Крайо вий інсти тут гос по дарсь ких досліджень і краєзнав ства бу ли
пе реміщені з Києва до Вінниці. Ус тат ку ван ня Крайо во го інсти ту ту досліджен ня
ма теріалів та Крайо во го інсти ту ту па ли ва бу ло пе ре ве зе но до Вінниці й Дан ци га;
Крайо вий інсти тут хімії і хімічної тех но логії – до Кра ко ва. Крайо вий інсти тут
пра давньої та давньої історії та Інсти тут досліджен ня ко рис них ко па лин пе ре ве -
де но до Кам’ян ця�Подільсь ко го. Ко лекції Му зею зо ології ви ве зе но до Кра ко ва у
Східний інсти тут. Інсти ту ти, підпо ряд ко вані Спеціальній групі сільсь ко гос по -
дарсь ких досліджень, пе ре ве зе но до Поз нані та Оде си81.

У Дніпро пет ровсь ку, що вхо див до рейхскомісаріату “Ук раїна”, ре ор -
ганізація на у ко вих ус та нов про во ди ла ся де що в іншо му нап рямі. Оскіль ки
цивіль на оку паційна вла да ро би ла тут став ку на ак тив не роз роб лен ня надр Ук -
раїни та на ви ко рис тан ня місце вої по туж ної ме та лургійної про мис ло вості,
ство ре но до поміжні на у ко во�дослідні ус та но ви, які ввійшли ок ре ми ми струк -
тур ни ми підрозділа ми до Дніпро пет ровсь ко го універ си те ту. Всь о го бу ло ство -
ре но 8 ус та нов, у то му числі Гідробіологічний інсти тут, Інсти тут фізіології та
клінічної ме ди ци ни, Інсти тут місце во го гос по да р ства, Інсти тут прик лад ної
фізи ки та хімії82, На у ко во�дослідний інсти тут фізи ки та ма те ма ти ки, який
пра цю вав у складі двох відділів: фізи ки (очо лив проф. О.І. Мар чен ко) й ма те -
ма ти ки (очо лив В.А. Рой тер – ко лишній співробітник Інсти ту ту фізич ної хімії
АН)83, що от ри му ва ли зав дан ня від німець ко го ко ман ду ван ня та вер мах ту за
ок ре ми ми на у ко ви ми те ма ми. При Політехнічно му інсти туті подібних струк -
тур них підрозділів не ство рю ва ли, на томість нав чальні фа куль те ти досліджу -
ва ли такі на у ко во�прик ладні проб ле ми, як віднов лен ня і експлу а тація шахт,
скла дан ня описів ко рис них ко па лин Ук раїни, ви ко рис тан ня алюмінієвих
шлаків, по шу ки та екс пер ти за будівель них ма теріалів (граніти, вап ня ки,
піски) і міне раль ної си ро ви ни. Ме та лургійний фа куль тет інсти ту ту пра цю вав
над проб ле мою вип лав лен ня ви со ког ли но зем них шлаків, ви го тов ляв про ек ти
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ста ле вар них цехів. Фа куль тет будівель них ма теріалів про во див кон суль тації
що до міцності де та лей мостів, здійсню вав екс пер ти зу та вип ро бо ву ван ня це -
мен ту і бе то ну, аналіз ґрунтів для будівницт ва мостів і доріг німець ки ми війсь -
ко ви ми ор ганізаціями. Хімічний фа куль тет пра цю вав над проб ле мою ви го тов -
лен ня посрібле но го піску для зне за ра жен ня пит ної во ди; ви го тов лен ня ртут -
них пре па ратів та ефіру для пот реб війсь ко вих84.

У зоні дії війсь ко вої адміністрації опи нив ся ве ли кий на у ко вий центр
Ук раїни – Харків, де умо ви діяль ності ук раїнсь кої місце вої адміністрації, з од -
но го бо ку, пе ре бу ва ли в жорстких рам ках, а з іншо го, порівня но із те ри торіями
цивіль но го уп равління, во на ма ла ширші пов но ва жен ня і мож ли вості. Оскіль -
ки Харків до війни був цент ром ук раїнсь кої па лив ної про мис ло вості, тут існу -
ва ла Ра да з’їзду гірників Півдня Росії з роз ви не ною ме ре жею підлег лих їй ус -
та нов. Інсти ту ти вугіль ний і вугіль но�хімічний обс лу го ву ва ли До нець кий
кам’яно вугіль ний ба сейн, де бу ла зо се ред же на хімічна, бу ро вугіль на, тор фо ва,
наф то ва, га зо ва та інші га лузі про мис ло вості. Роз ви не на енер ге ти ка Ліво бе -
реж жя дик ту ва ла не обхідність ма ти в Хар кові про ектні, мон тажні, дослідні ор -
ганізації у цій га лузі. Ме та лургійну та ме та ло об роб ну про мис ловість обс лу го -
ву ва ли інсти ту ти ме талів та чор ної ме та лургії, знач на кількість ла бо ра торій і
дослідний за вод. Окрім ме режі спеціаль них нав чаль них зак ладів, у Хар кові в
1941 р. бу ли зо се ред жені на у ко во�дослідні інсти ту ти, ла бо ра торії, станції та на -
у ко во�екс пе ри мен тальні ви роб ни цт ва85 (по над 60 ус та нов), які роз поділя лись
за га лу зя ми на ук: про мис ло вості (18 інсти тутів і ус та нов); ме дицини (28 ус та -
нов); сільсь ко го гос по дарства (15 ус та нов). Більшість інсти тутів після відсту пу
ра дянсь ких військ ма ли не пош код же не ус тат ку ван ня, кваліфіко вані кад ри.

Бур гомістром Хар ко ва німець ке ко ман ду ван ня приз на чи ло проф.
О.І. Кра ма рен ка. За йо го ініціати вою 5 лис то па да 1941 р. гру па харківсь ких
уче них прий ня ла рішен ня про ство рен ня ор га ну для охо ро ни на у ко -
во�дослідних інсти тутів міста та для на ла год жен ня зв’язків з УАН у Києві.
12�го та 29�го лис то па да 1941 р. Харківсь ка місь ка уп ра ва ви да ла на каз про
Комітет на у ко во�дослідних ус та нов86, зат вер ди ла по ло жен ня про нь о го та взя -
ла на ба ланс на пра вах ок ре мо го відділу уп ра ви87. Очо лив Комітет проф.
О.І. Кра ма рен ко. Пер ши ми кро ка ми діяль ності Коміте ту бу ли за хо ди що до
об’єднан ня 64 інсти тутів у 11 на у ко во�дослідних ус та нов, що да ло б змо гу не
тіль ки скон це нт ру ва ти на у кові кад ри, але й раціональніше ви ко рис та ти кош -
ти. 16 січня 1942 р. О.І. Кра ма рен ко звер нув ся до Пре зидії УАН (м. Київ) із
про хан ням на да ти до по мо гу в ор ганізації Харківсь кої філії УАН, зат вер ди ти
пе релік но во ство ре них інсти тутів і асиг ну ва ти 1,5 млн. крб. на пер ший квар -
тал 1942 р.88, але й у са мої Пре зидії гро шей не бу ло. 5 бе рез ня 1942 р. Ра да зат -
вер ди ла ди рек торів інсти тутів. Зок ре ма, На у ко во�дослідний інсти тут енер ге -
ти ки (ко лишній АН УРСР) очо лив док тор технічних на ук В.Т. Цвєтков, а
Інсти тут ме талів (до яко го увійшов Інсти тут чор ної ме та лургії АН) – проф.
Є.Є. Фа ра фо нов; Фізи ко�технічний інсти тут АН пе ре бу вав у роз по ряд женні
німець ко го ко ман ду ван ня89. У бе резні 1942 р. О.І. Кра ма рен ко вдру ге звер -
нув ся з лис том до УАН що до ор ганізації філії Ака демії, який пе ре дав че рез
проф. Є.О. Доб ро вольсь ко го90, але ско ор ди ну ва ти дії київсь ким і харківсь ким
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уче ним не вда ло ся. На цей час Пре зидія УАН бу ла зак ри та, а її струк ту ру зруй -
но ва но.

15 черв ня 1942 р. Комітет на у ко вих ус та нов ре ор ганізо ва но у Ра ду на ук.
22 черв ня 1942 р. німецьке командування ви дало на каз про приз на чен ня
О.І. Кра ма рен ка пре зи ден том но во ст во ре ної Ра ди на ук та зо бов’язало йо го
на далі ви ко ну ва ти на ка зи війсь ко во го гос по дарсь ко го ко ман ду ван ня Хар ко ва.
Бюд жет ний план діяль ності на у ко вих ус та нов міста по пе редньо мав по да ва ти -
ся для уз год жен ня війсь ко во му ко ман ду ван ню. Ра да на ук скла да ла ся з 9�ти
постійних членів та членів Ра ди за по са дою й членів Ра ди за зап ро шен ням, ку -
ди вхо ди ли ди рек то ри інсти тутів та упов но ва жені предс тав ни ки від гро мадсь -
ких ор ганізацій, зок ре ма Харківсь ко го ук раїнсь ко го на у ко во го то ва ри ст ва.
При Пре зидії Ра ди, що скла да ла ся з пре зи ден та, віце�пре зи дентів, уче но го
сек ре та ря, діяв Комітет спри ян ня охо роні й відбу дові зруй но ва них храмів і
пам’яток ста ро ви ни та 8 секцій: хімічна, сільсь ко гос по дарсь ка, ме та лургії і ма -
ши но бу ду ван ня, будівель но�силікат на, енер ге тич на, гірни чо�ге о логічна, ме -
дич на, нав чаль но�ме то дич на. Для ви дан ня на у ко вих праць ство ри ли ре -
дакційну комісію “На у ко во го бю ле те ня”91. З 1942 р. нап ря ми на у ко вих
досліджень ус та нов бу ло пе ре орієнто ва но війсь ко вим ко ман ду ван ням на ви -
ко нан ня зав дань рей ху та німець ко го ко ман ду ван ня. Так, Інсти тут ме талів до
пла ну на дру ге півріччя 1942 р. додав те ми про одер жан ня ва надію з кер ченсь -
ких руд, пок ра щен ня бес се мерівсь ко го ме та лу за до по мо гою син те тич них
сумішей, ви ко рис тан ня при род но ле го ва них ча вунів для одер жан ня якісно го
лит ва відливків, вип лав лен ня ви со ко якісно го ча ву ну для пе ре роб лен ня в пе -
чах зкислим йо дом та ін.92. Інсти тут енер ге ти ки по ви нен був досліди ти місцеві
ви ди па ли ва Ліво бе реж ної Ук раїни, їхню ге о логічну, фізи ко�хімічну, теп ло -
енер ге тич ну ха рак те рис ти ку; здійснити роз роб лен ня напівунівер саль ної печі
для спа лю ван ня ви со ко во ло гих та во ло гих сортів твер до го міне раль но го па ли -
ва; техніко�еко номічне обґрун ту ван ня ко ристі низь ко вольт ної ме режі та ін.93

Од нак це бу ли ли ше по пе редні пла ни. Ос нов на ма са вче них Хар ко ва виїха ла з
міста, шу ка ю чи за собів для існу ван ня. Під час німець кої оку пації у Хар кові, за не -
пов ни ми да ни ми, за ги ну ло по над 80 відо мих уче них94. 23 груд ня 1942 р. Ра да на -
ук Хар ко ва при пи ни ла своє існу ван ня.

Окрім на у ко вих ус та нов у травні 1942 р. в Хар кові, як і в інших цент рах
Ук раїни, роз по ча ли діяльність на у ко во�гро мадські ор ганізації. Май же од но -
час но в місті по ча ли пра цю ва ти “Просвіта” і Харківсь ке ук раїнсь ке на у ко ве то -
ва ри ст во95. Про те ці ор ганізації діяли не дов го. Важ ли во відзна чи ти, що на у ко -
во�гро мадські ор ганізації у зв’яз ку з національ ним спря му ван ням їх діяль ності
оку паційна вла да за бо ро ня ла і зак ри ва ла. Так, за бо ро не но діяльність НТШ у
Ль вові; 2 ве рес ня 1942 р. за бо ро не но Харківсь ке ук раїнсь ке на у ко ве то ва ри ст -
во96. На зем лях, оку по ва них фа ши стсь кою Угор щи ною, за бо ро не но на у ко ве
то ва ри ст во “Мо заїк”97. У Трансністрії ру мунсь кий уряд за бо ро нив ук раїнсь ку
мо ву та вста но вив жорсткий оку паційний ре жим; на у кові ус та но ви ре ор ганізо -
ва но і підпо ряд ко ва но ру мунській адміністрації – де пар та мен ту куль ту ри і
освіти. При Одесь ко му універ си теті бу ла спро ба ство ри ти низ ку на у ко вих ус та -
нов. Нав чаль ний про цес у Трансністрії про во див ся ру мунсь кою мо вою, при
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прий нятті на ро бо ту пе ре ва га на да ва ла ся осо бам ру мунсь ко го по ход жен ня. У
всіх ус та но вах ділові па пе ри ве ли ся ли ше ру мунсь кою мо вою. Для нав’язу ван -
ня і по ши рен ня фа ши стсь кої іде о логії бу ло ство ре но Інсти тут ан ти ко муністич -
них досліджень98, який діяв до звіль нен ня Оде си від оку пантів.

З усь о го ска за но го вид но, що оку паційна вла да в Ук раїні і не зби ра ла ся
роз гор та ти ака демічні ус та но ви. Во на ли ше на ма га ла ся, ви ко рис то ву ю чи
місцеві на у кові кад ри, про во ди ти досліджен ня, підпо ряд ко вані пе ре важ но
підтри му ван ню німець кої армії та оку паційно го ре жи му. То му всі її зга дані
спро би не да ли ніяко го ре зуль та ту.

У жовтні 1943 р. час ти на те ри торії Ук раїни бу ла звіль не на від за га рб -
ників. 6 лю то го 1944 р. ЦК КП(б)У і РНК УРСР схва ли ли рішен ня Пре зидії АН
що до ре ева ку ації в Ук раїну та виз на чи ли термін пе реїзду: 15 бе рез ня – 15 квіт ня
1944 р.99. Провівши в ева ку ації 33 місяці, Ака демія по вер та ла ся (квітень – чер -
вень 1944 р.) на звіль не ну від оку пантів те ри торію Ук раїни. 

23 черв ня 1944 р. у Києві Пре зидія про ве ла пер ше засідан ня, на яко му
зас лу ха ла Пре зи ден та АН акад. О.О. Бо го моль ця про закінчен ня ре ева ку ації

Ака демії; за її роз по ряд жен ням прис ко ре ни ми тем па ми пе рег ля да ли ся те ма -
тичні пла ни робіт на у ко во�дослідних ус та нов. 

17 лип ня 1944 р. РНК УРСР на кло по тан ня Пре зидії АН прий няв пос та но ву
“Про струк ту ру АН УРСР”, за якою бу ло віднов ле но ро бо ту всіх ус та нов АН100. 

Уряд рес публіки на про хан ня керівницт ва Ака демії доз во лив ши ро ко
відзна чи ти 25�річчя зас ну ван ня най ви щої на у ко вої ус та но ви Ук раїни. 26 ве -
рес ня 1944 р. гро мадськістю рес публіки ши ро ко відзна чав ся ювілей Ака демії.
Свят ку ван ня транс лю ва ло ся по радіо, зніма ло ся на кінострічки. За гальні збо -
ри Ака демії про хо ди ли в Дер жав но му опер но му те атрі ім. Т.Г. Шев чен ка у
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Києві. У ці дні за ви датні зас лу ги в роз вит ку на у ки, куль ту ри і техніки Ука зом
Пре зидії Вер хов ної Ра ди СРСР бу ли на го род жені ор де ном Леніна ака деміки
А.О. Сапєгін, М.М. Фе до ров, В.П. Філа тов, М.Г. Хо лод ний; ор де ном Тру до во го
Чер во но го Пра по ра –  ака деміки О.І. Білець кий, О.О. Бо го мо лець, Л.А. Бу ла -
ховсь кий, К.Г. Воб лий, О.М. Дин ник, М.Я. Ка ли но вич, М.М. Кри лов, О.Я. Ор -
лов, М.В. Пту ха, М.Д. Стра жес ко, Д.К. Треть я ков, П.Г. Ти чи на; чле ни�ко рес пон -
ден ти Ф.П. Бєлянкін, В.П. Про то по пов; док тор істо рич них на ук М.Н. Пет -
ровсь кий; ор де ном Вітчиз ня ної війни I сту пе ня – акад. Є.О. Па тон; ор де ном
Вітчиз ня ної війни II сту пе ня – акад. М.О. Лав рентьєв; ор де ном Чер во ної Зірки –
ака деміки П.П. Буд ни ков, О.Є. Корнійчук, О.В. Пал ладін, М.Т. Рильсь кий, док -
то ри на ук К.І. Ва щен ко, Р.Є. Ка вець кий; ор де ном “Знак По ша ни” – 23 чле -
ни�ко рес пон ден ти, док то ри і кан ди да ти на ук; ме дал лю “За тру до ву доб лесть”
– 28 док торів і кан ди датів на ук; ме дал лю “За тру до ву відзна ку” – 9 на у ко -
во�технічних працівників АН101.

Після звіль нен ня те ри торії Західної Ук раїни Пре зидія АН звер ну ла ся до
уря ду з про хан ням спри я ти у віднов ленні діяль ності відділів ус та нов Ака демії у
Льво ві. До ро бо ти бу ли зап ро шені 3 ака деміки, 42 док то ри на ук, 17 на у  ко вих
співробітників, 129 співробіт ни ків без на у ко во го сту пе ня та адміністра тив -
но�фінан со вих праців ни ків102. З ве рес ня відно ви ла ро бо ту низ ка львівсь ких від -

ділів ус та нов АН, зок ре ма, Інсти ту ту ук -
раїнсь кої літе ра ту ри ім. Т.Г. Шев чен ка,
Інсти ту ту мо воз на в ства, Інсти ту ту історії
Ук раїни, Інсти ту ту еко номіки, Інсти ту ту
ар хе о логії, Інсти ту ту мис те цт воз на в ства,
фольк ло ру та ет ног рафії, Інсти ту ту ма те -
ма ти ки, а та кож На у ко во�при род ни чий
му зей, філія Бібліоте ки АН, Дру кар ня. 

Зви чай но, склад ним для Ака демії
на ук був відбу дов чий про цес. Ака демія
заз на ла ве ли чез них втрат – зруй но вані
будівлі, розг ра бо вані ус та но ви, ла бо ра -
торії, бібліоте ки, му зеї, кабіне ти, са ди;
втра та на фронті й в оку пації знач но го
на у ко во го по тенціалу. Не бу ло жод ної
на у ко вої ус та но ви в Києві, Хар кові,
Дніпро пет ровсь ку, Одесі чи Ль вові,
діяль ності якої не бу ло б зав да но тяж -
ких збитків. Оку паційні ре жи ми, що
діяли на те ри торії Ук раїни, зруй ну ва ли
не тіль ки струк тур ну ор ганізацію ака -
демічних ус та нов, а й зав да ли ве ли чез -
них ма теріаль них збитків та не поп рав -
них втрат ук раїнсь кій на уці103. 

В АН ство ре но Цент раль ну ко -
місію під керівницт вом акад. Б.І. Чер ни -
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Академік АН УРСР Ф.М. Колесса –
фольклорист, музикознавець,

літературознавець, композитор,
директор Етнографічного музею

АН УРСР, керівник Львівського відділу
Інституту мистецтвознавства,

фольклору та етнографії АН УРСР. 
Львів, 1945.



шо ва для підра ху ван ня збитків, яка вста но ви ла за галь ну су му збитків – 156 млн.
981 тис. крб., у то му числі пов’я за них з ева ку ацією АН – 29 млн. 435 тис. 200 крб.;
руй нацією будівель на 15 млн. 220 тис. крб.; втра тою ус тат ку ван ня, транс по рт них
за собів, ба га торічних на сад жень, ро бо чої і про дук тив ної ху до би на 110 млн.
917 тис. 300 крб. Найбіль ших втрат заз на ли: Цент раль на бібліоте ка АН – 38 млн.
832 тис. 800 крб., її Львівсь ка філія – 27 млн. 205 тис. 600 крб., Інсти тут бо таніки –
10 млн. 28 тис. 400 крб., Фізи ко�технічний інсти тут у Хар кові – 9 млн. 460 тис. 500
крб. Пов ної роз ру хи заз на ли транс фор ма торні підстанції, дослідні станції, шахтні ко -
ло дязі. За ги ну ло надз ви чай но цінне об лад нан ня рент ге но ус та но вок вартістю 532 тис.
300 крб., спеціальні ко му та то ри, конт роль но�вимірю вальні при ла ди, мікрос ко пи, ма -
ши ни для вип ро бу вань на су му 10 млн. 750 тис. крб. та ін.104.

Для роз гор тан ня на у ко вої ро бо ти не обхідні бу ли на сам пе ред приміщен -
ня як для ро бо чих кімнат, так і для ла бо ра торій. Ма теріаль но�технічна та ла -
бо ра тор на ба за на у ко вих досліджень бу ла вщент зруй но ва на. Ка та ст рофічно
не вис та ча ло на у ко вих кадрів. Усе ще пе ре бу ва ю чи в стані війни, дер жа ва не
мог ла на леж ним чи ном фінан су ва ти на у ку. Як що порівня ти асиг ну ван ня, які
уряд УРСР міг виділи ти у 1944 р. (24,4 млн. крб.) для віднов лен ня ма теріаль -
но�технічної та ла бо ра тор ної ба зи Ака демії, відбу до ви приміщень, жит ла із за -
галь ною су мою збитків, зав да них Ака демії, то во ни ста но ви ли ли ше 15%. 

Зруй но ва но поліграфічну ба зу АН, об ся ги на у ко вої літе ра ту ри, ви да ної АН
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Делегація УРСР на Установчій конференції ООН у СанEФранциско. Зліва направо 1Eй
ряд: академік АН УРСР О.В. Палладін, академік АН УРСР, заступник голови РНК УРСР

Д.З. Мануїльський, І.С. Сенін. СанEФранциско, 1945.



у період війни, бу ли надз ви чай но низь ки ми, зок ре ма: у 1942 р. – 9 назв, об ся гом
50 дру ко ва них ар кушів, ти ра жем 19 тис. примірників; у 1943 р. – 35 назв, об ся гом
229 дру ко ва них ар кушів, ти ра жем 58 тис. примірників; у 1944 р. (ста ном на 31 трав -
ня) – 8 назв, об ся гом 82 дру ко ва них ар куші, ти ра жем 34 тис. примірників105.

Ака демія 10 ве рес ня 1944 р. ого ло си ла про про ве ден ня до дат ко вих ви -
борів на 21 ва кансію дійсних членів і 16 ва кансій членів�ко рес пон дентів.
9–13 лю то го 1945 р. відбу ла ся сесія АН, на якій об ра но 15 дійсних членів і
18 членів�ко рес пон дентів106.

Віднов лен ня зруй но ва но го війною сільсь ко го гос по да р ства Ук раїни ви ма га ло
за лу чен ня по туж ної гру пи вче них цієї га лузі. У зв’яз ку з цим 24 серп ня та 4 ве рес ня
1945 р. Пре зидія прий ня ла рішен ня ут во ри ти Відділ сільсь ко гос по дарсь ких на ук.
Після про ве ден ня до ви борів дійсних членів і членів�ко рес пон дентів в АН пра цю ва -
ло 70 ака деміків (у то му числі у Києві – 42, Хар кові – 4, Ль вові – 3, Одесі – 2) і
79 членів�ко рес пон дентів (у Києві – 49, Хар кові – 12, Львові – 3, Одесі – 1, Дніпро -
пет ровсь ку – 1, До нець ку – 1). На кінець 1945 р. – 165 док торів і 334 кан ди да ти на -
ук107, всього – 843 наукових співробітники (в ус та но вах Відділу суспіль них на ук –
185, фізи ко�хімічних і ма те ма тич них на ук – 264, біологічних на ук – 214, технічних
на ук – 180)108. Струк турні зміни, що відбу ли ся в АН у 1944–1945 рр., засвідчив но -
вий Ста тут, зат ве рд же ний уря дом 6 лю то го 1945 р.109.

Звіту ю чи про ро бо ту АН у 1945 р., віце�пре зи дент акад. О.В. Пал ладін
на За галь них збо рах 25–28 квітня 1946 р. конс та ту вав, що у першій по ло вині
1945 р. ро бо та Ака демії про хо ди ла ще в умо вах війни, то му діяльність її ус та -
нов бу ла підпо ряд ко ва на пот ре бам фрон ту і ти лу. Знач ну част ку в ній зай ма ла
обо рон на те ма ти ка. Ро бо та АН весь рік бу ла пов’яза на з пи тан ня ми віднов -
лен ня на род но го гос по да р ства Ук раїни. Ок ре мий розділ сто су вав ся проб лем
західних об лас тей Ук раїни. Пра цю ва ти пов ноцінно не вда ва ло ся. Не всі інсти -
ту ти змог ли за вер ши ти ор ганізацію своїх ла бо ра торій і майс те рень, відно ви ти
будівлі, ство ри ти не обхідну ма теріаль но�технічну ба зу для досліджень. Ве ли -
кою проб ле мою за ли ша ло ся укомп лек ту ван ня інсти тутів на у ко ви ми та на у ко -
во�технічни ми кад ра ми. Ба га то уче них ще пе ре бу ва ли в ла вах армії. Так, у
Відділі суспіль них на ук у 1945 р. пра цю ва ли 185 на у ко вих співробітників, а на -
у ко во�до поміжно го пер со на лу на по чат ку ро ку – 67, в кінці ро ку – 107. У
Відділі фізи ко�хімічних і ма те ма тич них на ук на 1 січня 1945 р. – 212 на у ко вих
співробітників, на кінець ро ку – 264; на у ко во�до поміжно го пер со на лу – 66, на
кінець ро ку – 168. В ус та но вах Відділу біологічних на ук на 1 січня 1945 р. на у ко -
вих співробітників бу ло 179, а в кінці ро ку – 214; на у ко во�до поміжно го пер со на -
лу, відповідно, 48 і 122. У Відділі технічних на ук на 1 січня 1945 р. бу ло 160 на у ко -
вих співробітників, а на кінець ро ку – 180; на у ко во�до поміжно го пер со на лу,
відповідно, 48 і 122110. Тіль ки в другій по ло вині ро ку вчені змог ли пе рей ти до
розв’язан ня най важ ливіших, вуз ло вих для кож ної на у ки те о ре тич них пи тань,
над яки ми пра цю ва ли до війни. Од но час но роз по ча ла ся ро бо та над скла дан -
ням те ма тич но го пла ну на у ко вих досліджень на період віднов лен ня і по даль -
шо го роз вит ку на род но го гос по да р ства країни.
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1.5. Відрод жен ня ака демічної сис те ми
в до бу після воєнної відбу до ви 

У по воєнний період АН УРСР ввійшла з но вим керівницт -
вом. У липні 1946 р. пішов з жит тя О.О. Бо го мо лець – Пре зи дент, який ке ру -
вав Ака демією 16 років і пе рет во рив її в сис те му на у ко во�дослідних інсти тутів,
об’єдну ва них п’ять ма відділа ми. По за чер гові За гальні збо ри у лис то паді
1946 р. об ра ли Пре зи ден том О.В. Пал ладіна, підтвер ди ли пов но ва жен ня
віце�пре зи дентів Є.О. Па то на і М.О. Лав рентьєва, об ра них на свої по са ди у
1945 р., і до дат ко во об ра ли віце�пре зи ден та ми О.І. Білець ко го та
А.І. Кіпріано ва.

Ака демія бу ла жи вим ор ганізмом, в яко му постійно зміню ва ла ся
кількість інсти тутів. Іноді шлях від ор ганізації на у ко во го відділу до ство рен ня
са мостійно го інсти ту ту був ко рот ким. Для ць о го вар то бу ло з’яви ти ся ліде ру,
який міг ге не ру ва ти нові ідеї і кон цепції світо во го зна чен ня.

Відділ технічних на ук у по воєнний період очо лю ва ли Г.Ф. Прос ку ра,
М.М. Доб ро хо тов, М.В. Кор но у хов. На чолі Відділу фізи ко�хімічних і ма те ма -
тич них на ук сто я ли В.Є. Лаш карь ов і А.І. Кіпріанов. Відділом біологічних на -
ук ке ру ва ли Д.К. Треть я ков, П.О. Сви ри ден ко, Р.Є. Ка вець кий. Відділ сільсь -
ко гос по дарсь ких на ук очо лю ва ли М.М. Гриш ко і П.А. Вла сюк. У 1956 р. на йо -
го базі бу ло ор ганізо ва но Ук раїнсь ку ака демію сільсь ко гос по дарсь ких на ук
(УАСГН). Керівни ка ми Відділу суспіль них на ук бу ли М.В. Пту ха, І.К. Білодід,
О.С. Ко роїд. У 1952 р. ут во рив ся Відділ фізи ко�ма те ма тич них на ук на чолі з
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С.І. Вавиловим: зліва направо 1Eй ряд – М.І. Мусхелішвілі (АН Грузинської РСР),

Х.Х. Круус (АН Естонської РСР), С.І. Вавилов, О.В. Палладін (АН Української РСР),
П.Я. Леіньш (АН Латвійської РСР); 2Eй ряд – В.А. Амбарцумян (АН Вірменської РСР),

Т.А. Саримсаков (АН Узбецької РСР), Ю.Ю. Матуліс (АН Литовської РСР).
Москва, 1949.



Б.В. Гнєден ком, а потім – В.Н. Гріднєвим. Інші інсти ту ти Відділу фізи -
ко�хімічних і ма те ма тич них на ук ут во ри ли Відділ хімічних та ге о логічних на -
ук, яким ке ру ва ли А.І. Кіпріанов, Ю.К. Делімарсь кий, С.П. Родіонов.

Най бу рх ливіше у по воєнний період роз ви вав ся Відділ технічних на ук.
Йо го на у кові ус та но ви зо се ред жу ва ли свої зу сил ля на техніці і тех но логії су -
час но го ви роб ни цт ва, внаслідок чо го в них час то пе ре ва жа ла прик лад на те ма -
ти ка, що спри чи ня ло ся до підпо ряд ку ван ня відповідним міністер ствам.
Інсти ту ти, які ма ли змо гу збе рег ти ви со ку пи то му ва гу фун да мен таль них
досліджень, за ли ша ли ся в складі Ака демії. Вод но час за до по мо гою міністерств
Ака демія ство рю ва ла нові технічні інсти ту ти, зав дан ням яких був твор чий по -
шук у сфері фун да мен таль ної на у ки, що спри яв би ство рен ню ефек тив них
тех но логій і технічних за собів.

Із пер вин но го скла ду Відділу технічних на ук у 1960 р. за ли ши ло ся ли ше
три інсти ту ти – елект роз ва рю ван ня, гідро логії і гідро техніки, енер ге ти ки (ос -
танній поділив ся на два – теп ло е нер ге ти ки і елект ро е нер ге ти ки). На томість
бу ло ор ганізо ва но п’ять но вих на у ко вих ус та нов: ви ко рис тан ня га зу в ко му -
наль но му гос по дарстві і про мис ло вості, ма ши ноз на в ства та ав то ма ти ки, ме та -
лофізи ки, ме та ло ке раміки і спеціаль них сплавів, ли вар но го ви роб ни цт ва.

До 16 на яв них інсти тутів при род ни чих на ук до да ли ся у по воєнний
період ще дев’ять: фізіології рос лин та аг рохімії, ге о логії ко рис них ко па лин,
фізіології, радіофізи ки та елект роніки, хімії полімерів та мо но мерів,
напівпровідників, низь ких тем пе ра тур, ге офізи ки, Об чис лю валь ний центр. 

До шес ти на яв них інсти тутів гу манітар но го профілю до да ли ся чо ти ри:
філо софії, суспіль них на ук, Сек тор дер жа ви і пра ва і відновлена Ра да з вив чен -
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Під час проведення конференції жінокEвчених в Інституті геологічних наук АН УРСР:
зліва направо 1Eй ряд – Р.О. Ротман, членEкореспондент АН УРСР К.Й. Новик,

О.К. КаптаренкоEЧерноусова, Н.М. Баранова, Є.С. Соболь; 2Eй ряд – А.Б. Курмишова, 
І.І. Цапенко. Київ, квітень 1951.

Співробітники Інституту ентомології і фітопатології АН УРСР: зліва направо у 1Eму
ряду – академік АН УРСР В.П. Поспєлов (3Eй), членEкореспондент АН УРСР 

Є.В. ЗвєрезомбEЗубовський (4Eй), В.П. Муравйов (5Eй). Київ, 1948.



ня про дук тив них сил.
Зберіга ла ся тен денція розміщен ня ака демічних ус та нов пе ре важ но у сто -

лиці. З 44 інсти тутів та прирівня них до них ус та нов ста ном на 1960 р. у Києві –
розміще но 37, у Хар кові і Ль вові – по три, в Пол таві – од на. Всі дніпро пет ровські
інсти ту ти (чор ної ме та лургії, фізич ної хімії, гірни чої ме ханіки), а та кож харківсь -
кий Інсти тут енер ге ти ки відно ви ли ро бо ту після ева ку ації не в рідно му місті, а в
Києві. Інсти ту ти ма ши ноз на в ства та ав то ма ти ки, суспіль них на ук і ге о логії ко -
рис них ко па лин ство рені у складі Львівсь ко го філіалу АН УРСР в 1951 р. По я ва
но вих харківсь ких інсти тутів (радіофізи ки та елект роніки, фізи ко�технічно го
низь ких тем пе ра тур) бу ла при род ним роз вит ком од но го з най по тужніших на у -
ко вих ко лек тивів СРСР – Фізи ко�технічно го інсти ту ту АН УРСР.

По воєнний період у житті Ака демії, як і всь о го ра дянсь ко го суспільства,
різко поділяв ся на дві час ти ни. Во доділом між ни ми бу ла смерть Й.В. Сталіна у бе -
резні 1953 р. У перші по воєнні ро ки роз вит кові на у ки зав да вав ве ли кої шко ди чи -
нов ниць кий во люн та ризм. Сво го апо гею він до сяг у 1947 р., ко ли партійно�уря до -
ву но ме нк ла ту ру в Ук раїні очо лив Л.М. Ка га но вич. 

Від се ре ди ни 50�х рр. опіка дер жа ви над АН УРСР пос лаб ла. Для ком пе -
тентнішо го ке ру ван ня до партійно го апа ра ту по ча ли за лу ча ти вихідців із на у ко -
во го се ре до ви ща. Про те якісна різни ця порівня но з по пе реднім періодом виз на -
ча ла ся для на у ки не інте лек ту аль ним рівнем керівних інстанцій і не сти лем са мо -
го керівницт ва, хоч це теж ма ло зна чен ня. Після пле ну му ЦК КПРС у липні
1955 р. став лен ня до ака демічної на у ки зміни ло ся прин ци по во. Пле нум ЦК,
прис вя че ний проб лемі на у ко во го прог ре су, го ту ва ли за дов го. Ко ли екс пер ти
про а налізу ва ли стан ра дянсь кої про мис ло вості на світо во му тлі, керівни ки партії
бу ли прик ро вра жені: у пе ре важній біль шості нап рямів на у ко во�технічно го прог -
ре су во на відста ва ла від країн За хо ду. Як би відста ван ня три ва ло далі, во но ма ло б
згубні наслідки. То му част ка бюд жет них вит рат на освіту і на у ку різко збіль ши ла -
ся. Ме ре жа на у ко во�дослідних ус та нов по ча ла зрос та ти, у то му числі в АН УРСР.
Зріс прес тиж на у ко вої праці, зрос ла її оп ла та. Вчені ма ли змо гу виїжджа ти за
кор дон для оз найом лен ня зі здо бут ка ми світо вої на у ки.

Здійсню ючи фор маль не керівницт во всіма ака демічни ми інсти ту та ми,
ЦК Ком партії Ук раїни зо се ре див ся на проб ле мах соціогу манітар но го нап ря му, а Ра -
да Міністрів СРСР – на при род ни чих і технічних на у ках. Че рез уря до вий апа рат
інсти ту ти швид ше ви хо ди ли на відомства, з яки ми пов’язу ва ла ся їхня те ма ти ка.

Не об ме жу ю чись апа рат ни ми ме то да ми ро бо ти, ЦК Ком партії Ук раїни
вирішив ско рис та ти ся ко лек тив ним досвідом суспільствоз навців для виз на чен -
ня перс пек тив роз вит ку гу манітар них на ук. Для ць о го влітку 1958 р. бу ла скли ка -
на сесія, в ро боті якої взя ли участь 1200 на у ковців, а та кож керівні предс тав ни ки
чо тирь ох відомств – АН УРСР, Міністер ства ви щої освіти, Міністер ства освіти,
Міністер ства куль ту ри. Нез ва жа ю чи на бе зу мов ну заіде о логізо ваність проб ле ма -
ти ки (навіть в ар хе о логії), ма теріали сесії з пи тань роз вит ку гу манітар них на ук
відкри ва ли пе ред по колінням шестиде сят ників нові перс пек ти ви.

Стан ма теріаль ної ба зи Ака демії у перші по воєнні ро ки най пе ре кон -
ливіше оха рак те ри зо ва но в звер ненні О.В. Пал ладіна до Го ло ви Ра ди Міністрів
УРСР Д.С. Ко рот чен ка, да то ва но му черв нем 1949 р. Пре зи дент АН УРСР зазна -
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чив, що інсти ту ти Відділу технічних на ук
ма ють ви роб ничі площі до 500 кв. м за
мінімаль ної пот ре би в 3–4 тис. кв. м. Ще
гірше за без пе чені інсти ту ти Відділу сільсь -
ко гос по дарсь ких на ук. Зовсім не бу ли за -
без пе чені влас ни ми приміщен ня ми 22 нау -
ко во�дослідні ус та но ви1.

Си ту ація різко зміни ла ся з се ре ди ни
50�х рр. Рес публіканські ор га ни вла ди діста -
ли ре аль ну мож ливість впли ва ти на роз поділ
ре сурсів і по ча ли прис лу ха ти ся до ви мог
влас них відомств, у то му числі АН УРСР.
Пот ре би на у ки по ча ло за до воль ня ти й
цент раль не керівницт во, то му що без нау -
ко во го за без пе чен ня технічно го прог ре су
по раз ка у “хо лодній війні” зда ва ла ся не -
ми ну чою. Де які інсти ту ти АН УРСР
впер ше одер жа ли значні ма теріальні
кош ти із за галь но со юз но го бюд же ту.

У 1954 р. ство ре но Кримсь кий філіал
АН УРСР, у Сімфе ро полі по ча ли спо руд жу ва -
ти йо го ла бо ра тор ний кор пус. Приш вид ши ли
будівницт во Бо танічно го са ду АН УРСР, яке
три ва ло вже дру ге де ся тиріччя. По ча ли спо -
руд жен ня Об чис лю валь но го цент ру, бу дин ку
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Го ло ва Відділу сільсь ко гос по дарсь ких
на ук АН УРСР ака демік АН УРСР 

П.А. Вла сюк під час ро бо ти в ла бо ра -
торії жив лен ня рос лин Інсти ту ту

фізіології рос лин і аг рохімії АН УРСР.
Київ, [1950–1952].

Академік АН УРСР В.П. Філатов, директор Українського науковоEдослідного
інституту очних хвороб і тканинної терапії у робочому кабінеті. Одеса, 1946.



для інсти тутів суспіль них на ук, ла бо ра тор но го кор пу су для Інсти ту ту радіофізи ки та
електро ніки у Хар кові. З 1955 р. в Інсти туті фізи ки роз по ча то будівницт во ядер но го ре -
ак то ра.

Роз бу до ва ма теріаль но�технічної ба зи київсь ких ака демічних інсти тутів зо -
се ре ди ла ся на кіль кох зе мель них ма си вах. Ряд інсти тутів і жит ло вих бу динків спо -
руд жу ва ли на ве ликій ділянці, де був прок ла де ний прос пект На у ки. Май же од но -
час но по ча ли ос во ю ва ти зе мель ну ділян ку на Шу лявці, а тро хи зго дом – у районі
Свя то ши на (Ака деммістеч ко).

Кількість дійсних членів і членів�ко рес пон дентів АН УРСР зрос ла з
141 в 1946 р. до 208 в 1959 р., а кількість усіх на у ко вих співробітників – з 956 до
2681. Пи то ма ва га членів Ака демії у складі на у ко вих співробітників істот но
ско ро ти ла ся2. Та ким був наслідок прис ко ре но го роз вит ку технічних на ук, де
фун да мен тальні досліджен ня за без пе чу вав ве ли кий твор чий ко лек тив, а та -
кож тих га лу зей при род ни чих на ук, де екс пе ри мен тальні ус та нов ки обс лу го ву -
ва ла ве ли ка кількість на у ковців.

У по воєнний період ви бо ри до Ака демії про во ди ли ся чо ти ри ра зи.
АН УРСР як кор по ра тив на ор ганізація ма ла по важ ний ста тус в оцінці
керівників Ком партії Ук раїни. Пар та па рат, який розг ля дав і відки дав кан ди да -
ту ри, ке ру вав ся як об’єктив ни ми да ни ми, так і по пу лярністю пре тен ден та в
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Учасники Першої всесоюзної наради з мінералогії: зліва направо – Л.Н. Кудреса,
Т.Ю. Лапчик, В.П. Петров, М.Ф. Вакулова, членEкореспондент АН УРСР
Є.К. Лазаренко, І.І. Гінзбург, Ф.В. Чухров, членEкореспондент АН УРСР 

С.П. Родіонов, В.О. Приклонський, М.І. Горбунов, В.А. ФранкEКамінський.
Львів, травень 1957.



на у ко во му ко лек тиві.
Керівницт во АН УРСР ба жа -

ло за лу чи ти до ро бо ти в її ус та но вах
ав то ри тет них предс тав ників перс -
пек тив них га лу зей на у ки. Вчені, до
яких во но звер та ло ся, охо че відгу -
ку ва ли ся, то му що член ство в Ака -
демії оз на ча ло певні ма теріальні пе -
ре ва ги. Од нак після об ран ня да ле ко
не всі бу ли го тові зміни ти місце ро -
бо ти. Проб ле му, що пос та ла,
О.О. Бо го мо лець оха рак те ри зу вав
на За галь них збо рах у грудні 1945 р.:
“Чи ма ло дійсних членів і
членів�ко рес пон дентів ще й досі не
бе ре без по се редньої участі в ро боті
ака демічних інсти тутів. Чи ма ла
час ти на дійсних членів і членів�ко -
рес пон дентів у нашій Ака демії ще й
досі – гості. Я хотів би по ба жа ти,
щоб во ни в найб лиж чий час
об’єдна ли ся з на ми, постійни ми
працівни ка ми Ака демії, вва жа ли б
свою пра цю в нашій Ака демії ос -
нов ною, взя ли б на се бе пов’яза ну з
їх ви со ким зван ням дійсних членів і

членів�ко рес пон дентів на леж ну час ти ну ке рів ної на у ко вої ро бо ти”3.
У по воєнний період ста но ви ще кра щим не ста ло. Кількість дійсних членів

АН УРСР зрос ла з 63 до 87. За цей час пи то ма ва га ака деміків, які пра цю ва ли без -
по се редньо в ус та но вах Ака демії, ско ро ти ла ся з 69,8% до 66,7%. Кількість
членів�ко рес пон дентів зрос ла з 78 до 121, але пи то ма ва га тих, хто пра цю вав в АН
УРСР, ско ро ти ла ся з 73,1% до 57%.

Най гостріша кад ро ва си ту ація спос теріга ла ся в соціогу манітарній
сфері. У травні 1953 р. О.В. Пал ладін звер нув ся до Ра ди Міністрів з про хан ням
не гай но про вес ти се ред гу манітаріїв ви бо ри в дійсні чле ни і чле ни�ко рес пон -
ден ти. З 17 дійсних членів Ака демії Відділу суспіль них на ук бра ли участь в її
на у ковій ро боті ли ше шес те ро, а з 9 членів�ко рес пон дентів – один. Два чле -
ни�ко рес пон ден ти (П.М. По пов і С.І. Мас лов) вийш ли на пенсію, два бу ли
звіль нені з ро бо ти за неналежний іде о логічний рівень їхньої про дукції (фор -
маль но В.Я. Даш ке ви чу і Л.М. Славіну інкриміну ва ла ся низь ка на у ко ва якість
про дукції), а чет ве ро про жи ва ли в Москві або Ленінграді і участі в ака демічній
ро боті не бра ли (В.П. Адріано ва�Пе ретц, Б.О. Ларін, Я.Г. Фейгін, П.О. Хро -
мов). Про хан ня Пре зи ден та АН УРСР уряд не за до воль нив.

Де які ви датні чле ни АН УРСР пе ре хо ди ли на постійну ро бо ту в АН СРСР
або в інсти ту ти, які пра цю ва ли на обо ро ну в інших рес публіках Ра дянсь ко го Со -

До 90�річчя від дня заснування 89

1.5. Відрод жен ня ака демічної сис те ми в до бу після воєнної відбу до ви

Директор Астрономічної обсерваторії
Харківського державного університету

академік АН УРСР М.П. Барабашов (1Eй зліва)
в обсерваторії. Харків, [1960].



ю зу (О.Ю. Ішлінсь кий, М.O. Лав рентьєв, С.О. Ле бедєв, О.І. Лей пунсь кий,
О.О. Хар ке вич та ін.). Найбіль ших втрат АН УРСР заз на ла з пе ре хо дом
М.М. Бо го лю бо ва, який по чав пра цю ва ти в сис темі ВУ АН з 1925 р. за спе -
ціаль  ним доз во лом Рад нар ко му УСРР (в 16�річно му віці). У 1948 р. за роз по -
ряд жен ням орг бю ро ЦК ВКП(б) йо го відря ди ли на три ро ки до Моск ви. Фор -
маль но він чис лив ся завіду ва чем відділу Ма те ма тич но го інсти ту ту
ім. В.А. Стек ло ва, а фак тич но пра цю вав у зак ри то му обо рон но му інсти туті.
Спро би Пре зидії АН УРСР по вер ну ти йо го до Києва після закінчен ня терміну
відряд жен ня успіху не ма ли. Не мен шою втра тою бу ло пе ре ве ден ня до Моск -
ви С.О. Ле бедєва у ве ресні 1951 р. Він зму ше ний був за ли ши ти ус та но ви, яки -
ми ке ру вав, – Інсти тут елект ро техніки АН УРСР і Київсь кий філіал Інсти ту ту
точ ної ме ханіки та об чис лю валь ної техніки АН СРСР.

Істотні труд нощі ви ни ка ли з на дан ням мо ло дим уче ним ви що го на у ко -
во го сту пе ня че рез не роз ви нутість в Ук раїні ме режі вче них рад. То му за хис ти
ди сер тацій на здо бут тя на у ко во го сту пе ня док то ра на ук нерідко відбу ва ли ся в
Москві або Ленінграді. У 1948 р., з відкрит тям у АН СРСР док то ран ту ри до
Моск ви відряд же но пер шо го док то ран та – працівни ка Інсти ту ту еко номіки
В.В. Бон да рен ка. В 1949 р. мож ли вос тя ми мос ковсь кої док то ран ту ри ско рис -
та ли ся мо воз на вець І.К. Білодід, літе ра ту роз навці Є.П. Ки ри люк і Д.В. Ча лий,
істо рик М.І. Суп ру нен ко. У 1951 р. док то ран ту ра бу ла відкри та і в АН УРСР,
якою за 1951–1955 рр. ско рис та ли ся 19 на у ковців. Із 1956 р. Пре зидія АН УРСР
май же не куль ти ву ва ла та кої фор ми підго тов ки кадрів ви щої кваліфікації.
Творчі осо бис тості, які постійно зай ма ли ся на у ко во�дослідною ро бо тою, мог -
ли про во ди ти кваліфікаційні досліджен ня без відри ву від ви роб ни цт ва. Док то -
ран ту ра за ли ша ла ся в ос нов но му для тих, хто пра цю вав у на у ко во�ор ганіза-
ційній сфері, на ви роб ництві або у ви щих нав чаль них зак ла дах.

У першій по воєнній п’ятирічці (1946–1950 рр.) в ус та но вах АН УРСР підго -
тов ле но 413 кан ди датів на ук, з них тіль ки 128 – че рез аспіран ту ру. За 1951–1958 рр.
біль ше по ло ви ни за хи ще них ди сер тацій вже при па да ло на ви пу ск ників аспіран ту -
ри4. От же, аспіран ту ра ста ла ос нов ною фор мою підго тов ки кан ди датів на ук.

Як що на пер ших ета пах роз вит ку в Ака демії відігра ва ли най помітнішу
роль соціогу манітарні на у ки, то з дру гої по ло ви ни 30�х рр. на пе редній план
вийш ли інсти ту ти технічно го профілю. У по воєнні де ся тиліття цей нап ря мок
став домінант ним. Найк ращі стар тові мож ли вості для до сяг нен ня фун да мен -
таль них ре зуль татів у сфері технічних на ук мав Інсти тут елект роз ва рю ван ня,
ство ре ний Є.О. Па то ном у 1934 р. Як досвідче ний фахівець у га лузі мос то бу -
ду ван ня, Є.О. Па тон в 60�річно му віці за хо пив ся перс пек тив ною тех но логією
елект роз ва рю ван ня і впро довж май же двох де ся тиліть роз бу до ву вав ака -
демічний інсти тут. Уміння од на ко во успішно розв’язу ва ти на у ко во�те о ре тичні
та інже нер но�прик ладні зав дан ня до по ма га ло йо му до во ди ти оригінальні нау -
кові ідеї до стадії го то вих технічних за собів і тех но логічних опе рацій, які ре во -
люціонізу ва ли ви роб ни цт во.

Найбіль шим до сяг нен ням Інсти ту ту у по воєнний час бу ла тех но логія електро-
ш ла ко во го зва рю ван ня. Во на да ва ла змо гу ство рю ва ти унікальні конструкції без
спо руд жен ня ве ле тенсь ких цехів з над по туж ни ми пре са ми, пла виль ни ми й ли вар -
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ни ми аг ре га та ми. В інсти туті роз ро би ли ви со коп ро дук тив ний спосіб дво ду го во го
швидкісно го зва рю ван ня труб ве ли ко го діамет ру для магістраль них наф то� і га зо-
про водів. Бу ла оп раць о ва на тех но логія зва рю ван ня у вуг ле кис ло му газі.

Пос та но вою ЦК КПРС і Ра ди Міністрів СРСР “Про по даль ше впро ва -
джен ня у ви роб ни цт во зва рю валь ної техніки” від 5 черв ня 1958 р. Інсти тут
елект роз ва рю ван ня ім. Є.О. Па то на виз на но го лов ною на у ко во�дослідною ус -
та но вою в га лузі зва рю ван ня. Він здо був пра во на ко ор ди націю на у ко -
во�дослідних робіт, а та кож мож ливість відвіду ван ня співробітни ка ми роз ви -
ну тих країн За хо ду для вив чен ня пе ре до во го досвіду. Пер шим в АН УРСР цей
інсти тут став пе рет во рю ва ти ся на по туж ний на у ко во�технічний комп лекс. У
йо го складі з кінця 50�х рр. зап ра цю вав дослідний за вод.

Інсти тут енер ге ти ки у квітні 1947 р. поділив ся на два – елект ро техніки і
теп ло е нер ге ти ки. У пер шо му з них по ча ла пра цю ва ти ла бо ра торія мо де лю ван -
ня та об чис лю валь ної техніки. Під керівницт вом С.О. Ле бедєва тут у
1948–1950 рр. ство ре но пер шу в кон ти нен тальній Європі елект рон ну циф ро -
ву об чис лю валь ну ма ши ну – МЕ ОМ (ма ла елект рон на об чис лю валь на ма ши -
на). В іншій ла бо ра торії Інсти ту ту досліджу ва ли ся за ко номірності пе ре да ван -
ня елект ро е нергії на ве ликі відстані. Ре ко мен дації вче них ви я ви ли ся надз ви -
чай но ко рис ни ми для по бу до ви над да ле ких ліній елект ро пе ре дач – Куй би -
шев–Моск ва і Вол гог рад–Моск ва. Від се ре ди ни 50�х рр. пе ред ко лек ти вом
інсти ту ту бу ли пос тав лені відповідальні зав дан ня з обо рон ної те ма ти ки: ство -
рен ня апа ра ту ри для ефек тив но го за хис ту від радіоло каційних бом боп рицілю -
вачів во ро жої авіації, радіонавігаційної апа ра ту ри для підвод них човнів над да -

До 90�річчя від дня заснування 91

1.5. Відрод жен ня ака демічної сис те ми в до бу після воєнної відбу до ви

Директор Інституту електрозварювання АН УРСР академік АН УРСР
Є.О. Патон (у центрі) з синами – співробітниками Інституту В.Є. Патоном (зліва)

та Б.Є. Патоном. Київ, 1948.



ле кої дії, яка ви ко рис то ву ва ла відбиті від Міся ця радіох вилі, еле ментів ав то -
ма ти ки для ке ро ва них транс кон ти нен таль них і космічних ра кет.

Все со юз на кон фе ренція ли вар ників, яка відбу ла ся у Києві в грудні
1955 р., зап ро по ну ва ла ство ри ти спеціалізо ва ний інсти тут з роз роб лен ня те о -
ре тич них і тех но логічних проб лем ли вар но го ви роб ни цт ва. Ре ко мен дації вче -
них ґрун ту ва ли ся на до сяг нен нях відділу з проб лем ли вар но го ви роб ни цт ва,
очо лю ва но го А.А. Горш ко вим в Інсти туті ма ши ноз на в ства і сільсь ко гос по -
дарсь кої ме ханіки АН УРСР. В 1956 р. те о ре тичні відділи ць о го інсти ту ту бу ли
пе ре фор мо вані в Інсти тут ма ши ноз на в ства, а в 1958 р. на базі трь ох відділів ос -
тан нь о го ви ник Інсти тут ли вар но го ви роб ни цт ва на чолі з А.А. Горш ко вим.
Не за ба ром у но во му інсти туті одер жа но впер ше в світовій прак тиці ча вун,
який поєдну вав у собі відмінні по каз ни ки міцності на роз рив з та ки ми са ми -
ми по каз ни ка ми плас тич ності, втом лю ва ності й удар ної в’яз кості. Тим са мим
розв’язу ва ла ся проб ле ма зни жен ня ва ги ма шин за ра ху нок ви ко рис тан ня тон -
костінно го лит ва з ви со коміцних ча вунів.

Перс пек тив ним нап ря мом на у ко во го по шу ку ви я ви ла ся проб ле ма ти ка Ла -
бо ра торії ме та лофізи ки, очо лю ва на з 1946 р. Г.В. Кур дю мо вим. Рент ге ног рафічне
вив чен ня про цесів гар ту ван ня і відпус кан ня ста лей до корінно зміню ва ло уяв лен -
ня, які па ну ва ли у світовій на уці. Співробітни ки ла бо ра торії ство ри ли спла ви з
комп лек сом унікаль них влас ти вос тей. У 1955 р. на базі ць о го підрозділу зас но ва но
по туж ний Інсти тут ме та лофізи ки, який очо лив А.А. Смир нов. Ра да Міністрів
СРСР пос та ви ла пе ред но вим Інсти ту том зав дан ня роз ро би ти жа роміцні спла ви
для ре ак тив ної техніки. Інсти тут роз ро бив тех но логії ви го тов лен ня сплавів на ос -
нові ти та ну, які спо лу ча ли ви со ку міцність і плас тичність.

На базі очо лю ва но го І.М. Фран це ви чем відділу в Інсти туті чор ної ме та -
лургії у 1952 р. бу ла ство ре на Ла бо ра торія спеціаль них сплавів як са мостійний
струк тур ний підрозділ АН УРСР. У 1955 р. цей підрозділ став Інсти ту том ме та -
ло ке раміки і спец сплавів. Йо го співробітни ки спеціалізу ва ли ся на вдос ко на -
ленні унікаль ної тех но логії одер жан ня залізно го по рош ку, за якої про кат ну
ока ли ну і руд ний кон це нт рат віднов лю ва ли комбіно ва ним віднов ни ком –
кон вер то ва ним при род ним га зом і твер дим вуг ле цем. Тех но логії одер жан ня
залізних по рошків і залізо ке рамічних ви робів уже з се ре ди ни 70�х рр. ши ро ко
ви ко рис то ву ва ли ся на За ході, але бу ли за сек ре чені.

Інсти тут ма те ма ти ки АН УРСР завж ди був од ним з най сильніших у кад -
ро во му відно шенні. Ке ру вав ним у 1944–1949 рр., як і пе ред війною,
М.О. Лав рентьєв. У 1949–1955 рр. ди рек то ром Інсти ту ту був О.Ю. Ішлінсь -
кий. Ко ли йо го, як і М.О. Лав рентьєва, пе ре ве ли до Моск ви, Інсти тут очо лив
Б.В. Гнєден ко, а в 1958 р. йо го замінив Ю.О. Мит ро польсь кий. Усі відділи
Інсти ту ту, у то му числі обид ва львівсь ких, очо лю ва ли дійсні чле ни або чле -
ни�ко рес пон ден ти Ака демії – М.М. Бо го лю бов, О.Ю. Ішлінсь кий, Ю.Д. Со -
ко лов, М.Г. Крейн, Г.М. Савін, Б.В. Гнєден ко.

Під керівницт вом М.О. Лав рентьєва ство ре но но вий нап рям у те орії функцій
– те орія квазікон фо рм них відоб ра жень. М.М. Бо го лю бов зап ро по ну вав ме тод на-
бли же но го вто рин но го кван ту ван ня що до неіде аль но го бо зе�га зу, який дав змо гу ма -
те ма тич ни ми ме то да ми обґрун ту ва ти те орії надп лин ності і надп ровідності.
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О.Ю. Ішлінсь кий одер жав низ ку фун да мен таль них ре зуль татів у те орії гірос копів,
М.Г. Крейн – у га лузі функціональ но го аналізу та йо го зас то су вань, Ю.Д. Со ко лов –
в аналітичній те орії ди фе ренціаль них рівнянь, Ю.О. Мит ро польсь кий – в асимп то -
тичній те орії нес таціонар них ко ли валь них про цесів.

За по дан ням С.О. Ле бедєва Ра да Міністрів СРСР у серпні 1954 р. прий -
ня ла рішен ня ство ри ти в країні ме ре жу об чис лю валь них центрів (ОЦ). За їх
до по мо гою за без пе чу ва ли тру домісткі роз ра хун ки, не обхідні для роз вит ку
атом ної енер ге ти ки, ре ак тив ної авіації, ра кет ної техніки, радіотехніки. ОЦ в
Києві ство ре но на ос нові ла бо ра торії мо де лю ван ня та об чис лю валь ної
техніки, зас но ва ної С.О. Ле бедєвим в Інсти туті елект ро техніки. В 1956 р. ла -
бо ра торію пе ре ве ли в Інсти тут ма те ма ти ки АН УРСР, на по са ду керівни ка за -
про си ли 33�річно го завіду ва ча ка фед ри те о ре тич ної ме ханіки Уральсь ко го
лісо технічно го інсти ту ту В.М. Глуш ко ва.

Нап рикінці 1957 р. ла бо ра торію В.М. Глуш ко ва пе рет во ре но в ОЦ АН УРСР,
зав дан ням яко го бу ло роз роб лен ня те орії швид кодійних ЕОМ, ство рен ня сис -
те ми елект рон них ма шин для на ве ден ня на ціль ви ни щу валь ної авіації та
зенітних ра кет Про ти повітря ної обо ро ни СРСР. Роз гор та ли ся досліджен ня,
пов’язані з оп тимізацією точ ності прицілю ван ня для балістич них ра кет та ви -
яв лен ням ко ор ди нат місць за пус ку во ро жих ра кет5.

Ра дянсь кий Со юз істот но відста вав від США за кількістю ви ко рис то ву -
ва них по туж них ЕОМ, то му що не на ла го див їх серійно го ви роб ни цт ва. Зва -
жа ю чи на це, В.М. Глуш ков у червні 1958 р. звер нув ся до керівницт ва УРСР з
про по зицією ство ри ти умо ви для впро вад жен ня в на род не гос по да р ство об -
чис лю валь них і ке ру ю чих ма шин. Йо го ініціати ва бу ла підтри ма на. В Ук раїні
по ча ла роз ви ва ти ся кібер не ти ка.

Для Інсти ту ту ме ханіки (до 1960 р. – Інсти тут будівель ної ме ханіки) тра -
диційни ми бу ли роз роб лен ня те орії пруж ності та тер моп руж ності, те орії обо -
ло нок, кон це нт рації нап руг, а та кож уто ми, міцності і плас тич ності ма теріалів
та еле ментів конструкцій. З 1959 р. в Інсти туті по ча ли роз роб ля ти й нові на у -
кові нап ря ми: ме ханіка ком по зиційних ма теріалів де терміно ва ної і сто хас тич -
ної струк ту ри, чис лові ме то ди те орії обо ло нок, нелінійна те орія прос то ро вих
ко ли вань твер дих тіл і тіл з ріди ною. Ці нап ря ми ма ли прак тич не спря му ван -
ня: керівник ОКБ�586 М.К. Ян гель звер нув ся до Інсти ту ту з про хан ням роз -
гор ну ти досліджен ня з ма ло вив че них ас пектів ра кет ної техніки.

Досліджен ня в га лузі фізи ки атом но го яд ра приш вид ши ли ся з 1960 р., ко ли
в Інсти туті фізи ки бу ло вве де но в дію атом ний ре ак тор. Очо лю ва ний В.Є. Лаш -
карь о вим відділ фізи ки напівпровідників своїми роз роб лен ня ми за без пе чив
провідне ста но ви ще в СРСР. У відділі фізич ної елект роніки про во ди ли фун да мен -
тальні роз роб лен ня в сфері тер мо емісійно го пе рет во рен ня теп ло вої енергії в елект -
рич ну. У відділі оп ти ки про ва ди ли досліджен ня з пог ли нан ня, люмінес ценції і дис -
персії світла в склад них мо ле ку ляр них крис та лах. О.С. Да ви дов (з 1953 р. – в
Москві) і А.Ф. При хоть ко відкри ли яви ще роз щеп лен ня не ви род же них мо ле ку -
ляр них термів у крис та лах, які містять дві чи біль ше мо ле ку ли в еле мен тарній
комірці. У відділі технічної фізи ки під керівницт вом О.О. Хар ке ви ча (до йо го
відряд жен ня у 1952 р. на постійну ро бо ту до Моск ви) роз роб ля ли ак ту альні проб -

До 90�річчя від дня заснування 93

1.5. Відрод жен ня ака демічної сис те ми в до бу після воєнної відбу до ви



ле ми технічної акус ти ки, технічної оп ти ки, прик лад ної те орії ко ли вань.
Як і до війни, ліде ром у ба гать ох нап ря мах фізи ки за ли шав ся Харківсь -

кий фізи ко�технічний інсти тут, ди рек то ром яко го з 1944 р. до 1965 р. був
К.Д. Си нель ни ков. Він домігся ве ли ких асиг ну вань по лінії ДКО і РМ СРСР
зав дя ки до лу чен ню Інсти ту ту до прог ра ми роз вит ку ядер ної енер ге ти ки на
кіль кох нап ря мах од но час но: ме та лургія, фізи ка над ви со ких енергій, фізи ка
се редніх енергій, фізи ка над низь ких тем пе ра тур. У 50�х рр. ФТІ АН УРСР вже
повністю фінан су вав ся Міністер ством се реднь о го ма ши но бу ду ван ня СРСР.

У відділі ме та лургії ядер ної енер ге ти ки під керівницт вом В.Є. Іва но ва
роз роб ля ли оригінальні спо со би де фор мації ме талів у ви со ко му ва ку умі, а та -
кож технічні пи тан ня ва ку ум но го про ка ту ван ня, пре су ван ня і во лочіння. Для
цих дослідів до ве ло ся са мостійно констру ю ва ти і ви го тов ля ти ва ку умні про -
катні ста ни, ви на хо ди ти жа роміцні ан ти ко розійні пок рит тя. Роз роб лені у
відділі ме то ди ва ку ум но го об роб лен ня ме талів знайш ли ши ро ке прак тич не
зас то су ван ня, в то му числі при розв’язанні пи тань, пов’яза них зі ство рен ням
жа ростійких ме талів для га зо вих турбін, ра кет них со пел і рулів.

За без по се редньої участі К.Д. Си нель ни ко ва в Інсти туті ство ре но серію
лінійних прис ко рю вачів елект ронів і про тонів. У цій га лузі прис ко рю валь ної
техніки Інсти тут став провідним у СРСР. Під керівницт вом А.К. Валь те ра в
Інсти туті роз ви вав ся нап рям елект рос та тич них прис ко рю вачів. У 1953 р. був за -
пу ще ний пре цизійний прис ко рю вач Ван де Гра афа. Відділ фізи ки над низь ких
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Делегати з’їзду Всесоюзного хімічного товариства ім. Д.І. Менделєєва від Українського
республіканського товариства в конференцEзалі АН УРСР: зліва направо 1Eй ряд – професор
Донецького хімічного інституту М.М. Рождественський, академік АН УРСР А.І. Кіпріанов,

академік АН УРСР О.І. Бродський, членEкореспондент АН УРСР Є.С. Бурксер,
членEкореспондент АН УРСР І.І. Стрєлков, членEкореспондент АН УРСР Є.О. Шилов; 

2Eй ряд – членEкореспондент АН УРСР А.К. Бабко (2Eй), В.І. Атрощенко (4Eй),
І.О. Неймарк, старший науковий співробітник Інституту фізичної хімії

ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР (5Eй); 3Eй ряд – членEкореспондент АН УРСР
Я.Н. Фіалков (3Eй). Київ, 12 жовтня 1949.



тем пе ра тур, очо ле ний Б.Г. Ла зарєвим, у 1948 р. впер ше в світі одер жав знач ну
кількість лег ко го ядер но го паль но го – ізо то пу гелію. Роз роб ле ний у ць о му відділі
ме тод одер жан ня над ви со ко го ва ку уму за до по мо гою рідин но го вод ню відкри вав
нові мож ли вості у розв’язанні проб ле ми ре гуль о ва них тер мо я дер них ре акцій.

Те о ре тич на фізи ка в ХФТІ бу ла предс тав ле на дво ма ко лек ти ва ми, очо -
лю ва ни ми О.І. Ахієзе ром та І.М. Ліфши цем. Обидві шко ли бу ли відга лу жен -
ня ми харківсь кої те о ре тич ної шко ли, по ча ток якій пок лав Л.Д. Лан дау.

Радіофізичні відділи ХФТІ зай ма ли ся пе ре важ но дво ма нап ря ма ми
досліджень: роз роб лен ням і ство рен ням ва ку ум них при ладів і прий маль но�вимірю -
валь ної апа ра ту ри мілімет ро во го діапа зо ну радіох виль. На їх ос нові у 1955 р. ство ре -
но Інсти тут радіофізи ки та елект роніки АН УРСР. Зі ство рен ням у нь о му ла бо ра торії
на чолі з С.Я. Бра у де на бу ли світо во го зна чен ня досліджен ня з радіоаст ро номії. З
1957 р. Інсти тут по чав спо руд жу ва ти найбіль ший в світі радіоте лес коп.

У 1960 р. від ХФТІ відок ре ми ла ся ще од на на у ко во�дослідна ус та но ва – Фізи -
ко�технічний інсти тут низь ких тем пе ра тур – на у ко во�технічний комп лекс, до скла -
ду яко го вхо ди ли конструк торсь ко�тех но логічне ви роб ни цт во, дослідний за вод, об -
чис лю валь ний центр. У ць о му ж році на базі відділів фізи ки напівпровідників і те о -
ре тич ної фізи ки, а та кож ла бо ра торії по верхні напівпровідників був ор ганізо ва ний
Інсти тут напівпровідників, який очо лив В.Є. Лаш карь ов.

Із ус та нов хімічно го профілю найав то ри тетнішим був Інсти тут фізич ної
хімії ім. Л.В. Пи сар жевсь ко го, очо лю ва ний з 1939 р. О.І. Бродсь ким. Зав дя ки
йо го роз роб лен ням Ака демія посіла чіль не місце в СРСР у га лузі хімії ізо топів.
Зас то со ву ю чи ізо то пи для вив чен ня ме ханізму хімічних ре акцій, О.І. Бродсь -
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Вчені АН УРСР. Зліва нап ра во 1�й ряд – ака демік АН УРСР О.М. Дин ник (1�й),
членEко рес пон дент АН УРСР М.С. По ля ков (3�й); 2�й ряд – М.О. Кіль чевсь кий (1�й),

членEко рес пон дент АН УРСР Я.Н. Фіал ков (3�й), ака демік АН УРСР
О.І. Бродсь кий (4�й). [1950].



кий одер жав низ ку фун да мен таль них ре зуль татів. Зок ре ма, бу ла по бу до ва на
те орія розділен ня ізо топів, роз роб ле но ме то ди кон це нт ру ван ня важ кої во ди.

Із при хо дом до Інсти ту ту за галь ної та не ор ганічної хімії в 1945 р. од но го з ос -
но во по лож ників ра дянсь кої ко лоїдної хімії А.В. Ду мансь ко го цей нап рям
досліджень став од ним з го лов них. Ак тив но роз ви ва ли ся досліджен ня, спря мо вані
на розв’язан ня проб ле ми за хис ту вод но го ба сей ну від заб руд нень шкідли ви ми ре -
чо ви на ми. З 1952 р. роз по ча ли ство рю ва ти ме то ди очи щен ня стічних вод хімічної
про мис ло вості. Під керівницт вом Я.А. Фіал ко ва по нов ле но роз по чаті ще до війни
досліджен ня з одер жан ня со лей ме талічно го індію та інших ме талів, роз роб ле но
ефек тивні ме то ди очи щен ня гер манію, талію та інших ме талів.

Ди рек то ром Інсти ту ту ор ганічної хімії з 1942 р. до 1960 р. був
А.І. Кіпріанов. Під йо го керівницт вом роз гор ну ли ся ро бо ти з хімії ціаніно вих
барв ників. Син те зо ва но низ ку но вих барв ників�фо то сен сибіліза торів, роз -
роб ле но нові ме то ди син те зу ціаніно вих барв ників. З 1956 р. під керівницт вом
О.В. Кірса но ва в Інсти туті по ча ли ся досліджен ня з хімії фос фор� і сірко ор -
ганічних спо лук. Ре зуль та том досліджень у цій га лузі став син тез ізоціанатів
фос фо ру як висхідної си ро ви ни для одер жан ня інсек ти цидів.

У липні 1946 р. у Хар кові по чав ро бо ту Інсти тут ге не ти ки і се лекції,
незмінним ди рек то ром яко го від зас ну ван ня до 1962 р. за ли шав ся В.Я. Юр’єв.
У сис темі АН УРСР Інсти тут проісну вав до 1956 р., а потім йо го підпо ряд ку -
ва ли УАСГН. В Інсти туті про во ди ла ся ро бо та зі ство рен ня но вих сортів ози мої
і ярої пше ниці. В.Я. Юр’єв до сяг суттєвих ре зуль татів у ви ве денні сортів пше -
ниці, стійких до за ра жен ня іржею і го лов нею. 

Інсти тут зо ології про дов жу вав роз по ча ту ще в до воєнні ча си на у ко ву
інвен та ри зацію тва рин но го світу. Бу ли серйоз но пос тав лені досліджен ня
впли ву різних хімічних ре чо вин на му та ге нез і спад ковість у муш ки дро зофіли.
Ко ли дро зофіла ста ла жерт вою ли сенківців, ге не ти ки зай ня ли ся акліма ти -
зацією та се лекцією ки тайсь ко го ду бо во го шов коп ря да. З 1952 р. С.М. Гер -
шен зон роз по чав без зай во го афішу ван ня фун да мен тальні досліджен ня в га -
лузі ге не ти ки на віру сах шов коп ря да.

В Інсти туті біохімії, яким впро довж 44 років (з ча су зас ну ван ня і до 1969 р.)
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Де ле гація біохіміків США в
Інсти туті біохімії АН УРСР:
зліва нап ра во у 1Eму ря ду –
А. Корн берг, ака демік АН УРСР
О.В. Пал ладін, Г. Кар тер,
Р. Блок, А. Ленінджер; у 2Eму
ря ду – В.З. Гор кин, членEко рес -
пон дент АН УРСР  Д.Л. Ферд ман,
Я.В. Бєлік, ака демік АН УРСР
В.О. Бєліцер. Київ, 1960.



ке ру вав О.В. Пал ладін, у по воєнний час досліджу ва ли три най го ловніші нап ря ми:
біохімія нер во вої сис те ми і м’язів, біохімія вітамінів, струк ту ра і функції білків. У
дослідженні біохімії нер во вої сис те ми Інсти тут став го лов ним у СРСР. Фун да мен -
тальні ре зуль та ти одер жа но та кож у га лузі хімії та біохімії білків (В.О. Бєліцер). У
1952 р. за по чат ко ва но досліджен ня біосин те зу білка (М.Ф. Гу лий).

Інсти тут гідробіології у 1939–1959 рр. очо лю вав Я.В. Ролл, у 1959–1973 рр. –
О.В. То па чевсь кий. Від 1945 р. в нь о му по ча ли комп ле кс не вив чен ня по низ зя
Ду наю та при ду найсь ких ли манів, а з 1951 р. роз гор ну ли гідробіологічні
досліджен ня на Дніпрі. До ве де но, що за ре гуль о ваність Дніпра Ка ховсь кою ГЕС
знач но погіршує умо ви розм но жен ня риб. Ці досліджен ня приш вид ши ли спо -
руд жен ня риб ниць ких за водів. Ве ли ко го прак тич но го зна чен ня на бу ла те ма
акліма ти зації амурсь ких рос ли ноїдних риб (пе ре важ но товс то ло би ка).

У 1946–1963 рр. Інсти тут бо таніки очо лю вав Д.К. Зе ров. Ба га торічне
вив чен ня рос лин но го пок ри ву да ло змо гу підго ту ва ти фун да мен таль ну пра цю
“Фло ра УРСР” в 12�ти то мах (1936–1965 рр.).

У гу манітар них на у ках (в офіційній терміно логії на да ва ли пе ре ва гу іншій
назві – суспільні на у ки) доміну ва ла історія. Проб ле ми всесвітньої історії на ака -
демічно му рівні вив ча ли тіль ки в Москві і Ленінграді. Від зас ну ван ня у 1936 р. Інсти -
тут історії Ук раїни АН УРСР досліджу вав ли ше вітчиз ня ну історію.

В ева ку ації і в перші по воєнні ро ки Інсти тут історії Ук раїни очо лю вав учень
М.С. Гру шевсь ко го – М.Н. Пет ровсь кий. Під йо го керівницт вом провідні вчені
Інсти ту ту підго ту ва ли і ви да ли низ ку уза галь ню валь них праць – “Ко рот кий курс

історії Ук раїни” (С.М. Біло у сов,
К.Г. Гус лис тий, М.І. Суп ру нен ко,
Ф.О. Яст ре бов та ін.), од но том -
ний “На рис історії Ук раїни”
(К.Г. Гус лис тий, М.Л. Славін,
Ф.О. Яст ре бов), пер ший том чо -
ти ри том ної “Історії Ук раїни”, в
яко му вик лад подій доведено до
1654 р. З на го ди 25�ліття АН УРСР
М.Н. Пе т ровсь кий, М.І. Су  пру -
нен ко і К.Г. Гус лис тий одер жа ли
дер жавні на го ро ди. У 1945 р.
М.Н. Пе т ровсь кого було об ра -
но чле ном�ко рес пон ден том АН
УРСР.

Під час ко рот ко го пе ре -
бу ван ня Л.М. Ка га но ви ча в Ук -
раїні М.Н. Пет ровсь кий був
усу ну тий з по са ди. Від жовт ня
1947 р. Інсти тут очо лю вав уп -
ро довж 17 років О.К. Ка си мен -
ко. Пе ред ко лек ти вом на у -
ковців пос тав ле но зав дан ня
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Ди рек тор Інсти ту ту суспіль них на ук
АН УРСР І.П. Крип’яке вич (1Eй зліва)
з уче ни миEар хе о ло га ми на роз коп ках
ста ро давніх валів. Львів, 1956.



ство ри ти сис те ма тич ний курс історії Ук раїни.
Уп ро довж груд ня 1947 р. – лю то го 1948 р. в Інсти туті історії АН СРСР під го ло -

ву ван ням Б.Д. Гре ко ва відбу ва ли ся дис кусії російсь ких та ук раїнсь ких уче них з при во -
ду періоди зації істо рич но го про це су і пла ну�прос пек ту кур су історії Ук раїни. Го лов на
ува га зо се ред жу ва ла ся на за ко номірнос тях ви ник нен ня класів; фор му ванні на род нос -
тей і націй у Східній Європі; се лянсь ко�ко зацькій виз вольній війні під про во дом геть -
ма на Бог да на Хмель ниць ко го.

За 1948 р. ство ре ний в Інсти туті історії Ук раїни твор чий ко лек тив підго -
ту вав в ос нов но му текст сис те ма тич но го кур су, після чо го йо го кіль ка разів об -
го во рю ва ли у Москві й Києві за учас тю російсь ких, біло русь ких і мол давсь ких
уче них. До оп ра цю ван ня кни ги після кож но го об го во рен ня істот но збіль ши ло
її об сяг, внаслідок чо го бу ло виріше но дру ку ва ти “Історію Ук раїни” у двох то -
мах. Пер ший том (до ре во люційний період) був над ру ко ва ний у формі ма ке та
в 1950 р. Ма со вим ти ра жем російсь кою і ук раїнсь кою мо ва ми кни га вийшла
ли ше в 1953 р. Дру гий том та кож ви го тов ляв ся кіль ка років у формі ма ке та.
Ма со вим ти ра жем він був над ру ко ва ний у 1957 р.

Дво том ник з історії Ук раїни був змістов ною пра цею ве ли ко го ко лек ти ву
кваліфіко ва них ав торів, в ос нові якої лежав ґрун тов ний аналіз архівних дже рел.
Ра зом із тим йо го кон цеп ту аль на ос но ва цілком ба зу ва ла ся на офіційній лінії.
Внаслідок ць о го пра ця ста ла ета лон ною: з нею потім звіря ли шкільні підруч ни ки,
істо ричні ро ма ни, те ат ральні п’єси на істо ричні те ми, сце нарії кінофільмів.

Те ри торія Ук раїни біль шою мірою, ніж будь�який регіон Ра дянсь ко го Со ю зу,
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Наукові співробітники Інституту економіки АН УРСР: зліва направо 1Eй ряд –
В.М. Гельман, академік АН УРСР П.М. Першин, Л.І. Степанченко; 2Eй ряд –
В.І. Голіков, І.І. Лукінов, Г.Г. Іванов, В.Я. Дзикович, П.Ф. Веденічев; 3Eй ряд –

А.Ф. Снєгірьов. Київ, [1950Eі].



на си че на ар хе о логічни ми пам’ят ка ми. Інсти тут ар хе о логії АН УРСР да вав дозвіл на
роз коп ки вче ним Моск ви, Ленінгра да, Ки ши не ва, Мінсь ка та інших міст. Йо го пра -
ва в цій сфері бу ли не за пе речні. Але він не мав інфор мації від відомств со юз но го
підпо ряд ку ван ня про терміни і місце будівель них та зем ля них робіт, у про цесі яких
руй ну ва ли ся давні по се лен ня й мо гиль ни ки. Навіть во лодіючи та кою інфор мацією,
ар хе о ло ги не завж ди мог ли про во ди ти роз коп ки в зоні но во бу дов, то му що не ма ли
на леж но го фінан су ван ня або технічних мож ли вос тей.

Ко лек тив ар хе о логів з 1945 р. до 1954 р. очо лю вав ака демік П.П. Єфімен ко.
Він мав ве ли кий ав то ри тет се ред на у ковців зав дя ки фун да мен тальній мо ног рафії
“Первісне суспільство” (1953 р.). Наг ро мад жен ня екс пе диційно го ма теріалу в Інсти -
туті знач но ви пе ред жа ло йо го те о ре тич не ос мис лен ня. Пер шим ве ли ким ко лек тив -
ним здо бут ком ар хе о логів ста ла пра ця “На ри си ста ро давньої історії Ук раїнсь кої
РСР”, що бу ла над ру ко ва на ма со вим ти ра жем у 1957 р.

Під час Все со юз но го пе ре пи су 1937 р. ра дянські де мог ра фи ми мо волі

розк ри ли страхітливі наслідки Го ло до мо ру 1932–1933 рр. Внаслідок ць о го де -
мог рафічна ста тис ти ка бу ла за бо ро не на, а Інсти тут де мог рафії і санітар ної
ста тис ти ки АН УРСР – ліквідо ва ний. Йо го ди рек тор М.В. Пту ха не був реп -
ре со ва ний, як ба га то інших де мог рафів на відповідаль них по са дах. Він пе рей -
шов до Інсти ту ту еко номіки АН УРСР, де очо лив досліджен ня з те орії ста тис -
ти ки. Вче ний світо во го рівня, він тіль ки у 50�х рр. зміг по вер ну ти ся до улюб -
ле но го фа ху і по чав відрод жу ва ти ук раїнсь ку де мог рафію. М.В. Пту ха зро бив
суттєвий вне сок у те о ре тич не за без пе чен ня пер шо го по воєнно го Все со юз но -
го пе ре пи су на се лен ня у 1959 р.
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Співробітники Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні АН УРСР: зліва направо
у 1Eму ряду – О.С. Мельничук, Г.П. Їжакевич, членEкореспондент АН УРСР

І.М. Кириченко, директор Інституту академік АН УРСР Л.А. Булаховський,
І.К. Білодід, Ф.Т. Жилко. Київ, 1953.



В Інсти туті еко номіки най серйозніші досліджен ня про во ди ли ся в га лузі
історії на род но го гос по да р ства, га лу зе вих еко номік, еко номічної дум ки. Ака -
демік П.М. Пер шин опубліку вав “На ри си аг рар ної ре во люції в Росії”
(1959–1962 рр.), М.В. Пту ха – “На ри си з історії ста тис ти ки в СРСР”
(1955–1959 рр.). Фун да мен тальні істо ри ко�еко номічні досліджен ня опубліку -
ва ли ака деміки П.І. Ля щен ко та Л.М. Яс но польсь кий, про фе со ри В.В. Бон да -
рен ко, Д.Ф. Вірник, В.П. Теп лиць кий.

У грудні 1947 р. Пре зидія АН УРСР прий ня ла рішен ня відно ви ти
діяльність Ра ди з вив чен ня про дук тив них сил, яка існу ва ла з 1934 р. Як і до
війни, Ра да не ма ла влас но го на у ко во го по тенціалу і слу жи ла ко ор ди наційним
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Наукові співробітники Інституту суспільних наук АН УРСР у Львові:
зліва направо – директор Інституту І.П. Крип’якевич (2Eй), М.Ю. Смішко,

І.С. Свєнціцький, академік АН УРСР Й.З.Штокало. Львів, 1953.

Ака демік АН УРСР О.І. Білець -
кий – ди рек тор Інсти ту ту ук -
раїнсь кої літе ра ту ри ім. Т.Г. Ше в -
чен ка АН УРСР, ака демік
АН УРСР Л.А. Бу  ла ховсь кий –
ди рек тор Інсти ту ту мо воз на в -
ства ім. О.О. По тебні АН УРСР
і Р.М. Са марін – літе ра ту роз на -
вець (зліва нап ра во). Київ, 1947.



ор га ном для об’єднан ня зу силь різних інсти тутів АН УРСР у розв’язанні
комп ле кс них на род но гос по дарсь ких проб лем. Чле на ми її бу ли ди рек то ри або
їх зас туп ни ки півто ра де сят ка інсти тутів, пов’яза них за своєю те ма ти кою з
проб ле ма ми на род но го гос по да р ства. До 1957 р. Ра ду очо лю ва ли віце�пре зи -
ден ти АН УРСР. На далі та ке сумісницт во бу ло виз на не не ефек тив ним, і її го -
ло вою став найав то ри тетніший еко номіст у складі Ака демії – П.М. Пер шин.
У ве ресні 1959 р. Ра ду з вив чен ня про дук тив них сил пе рет во ре но на на у ко -
во�дослідну ус та но ву інсти тутсь ко го ти пу. В ній все чіткіше ви маль о ву вав ся
го лов ний нап рям на у ко во�дослідної ро бо ти: проб ле ма спеціалізації і комп ле -
кс но го роз вит ку еко номічних районів Ук раїни.

Інсти тут філо софії АН УРСР ство ре но в 1946 р. Зго дом він по пов нив ся
фахівця ми, зап ро ше ни ми з Хар ко ва, Ль во ва, Моск ви. Йо му бу ло виділе но
мак си маль ну кількість аспірантсь ких ва кансій.
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Група наукових співробітників Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР 
за підготовкою 20Eтомного видання творів І.Я. Франка. Київ, 18 лютого 1956.

Учас ни ки на у ко вої сесії, ор ганізо -
ва ної Інсти ту том мис те цт во -
зна в ства, фольк ло ру та ет но -
графії АН УРСР: на род ний ху -
дож ник СРСР В.І. Касіян (ліво -
руч) і ака демік АН УРСР по ет
М.Т. Рильсь кий в гос тях у на -
род ної по е те си Бу ко ви ни Прас -
ковії Юхимівни Амб росій. Чернів -
ці, 12 груд ня 1957.



Ко лек тив Інсти ту ту філо софії під керівницт вом ака деміка АН УРСР
М.Е. Оме ля новсь ко го до сяг пев них успіхів у вив ченні ук раїнсь кої філо софсь кої
дум ки. Ви да но зібран ня творів Г.С. Ско во ро ди, за по чат ко ва но вив чен ня спад -
щи ни про фе сорів Києво�Мо ги лянсь кої ака демії, суспіль но�політич них і філо -
софсь ких пог лядів ук раїнсь ких пись мен ників ХІХ – по чат ку ХХ ст. Від 1952 р.
ди рек то ром Інсти ту ту філо софії об ра но Д.Ф. Ост ря ни на. Бу ли за по чат ко вані
нові нап ря ми – філо софські пи тан ня при ро доз на в ства, ес те ти ка, ети ка.

У травні 1949 р. ство ре но Сек тор дер жа ви і пра ва, який очо лив найав то ри -
тетніший уче ний в га лузі пра во вої на у ки В.М. Ко рець кий. Він брав участь у Па ризькій
мирній кон фе ренції 1946 р., пра цю вав у складі де ле гації СРСР і УРСР на сесіях Ге не -
раль ної Асамб леї ООН. Не ве ли кий за чи сельністю ко лек тив по чав досліджен ня в
га лу зях криміналь но го пра ва, цивіль но го про це су, міжна род но го пра ва. Юрис ти
АН УРСР взя ли ак тив ну участь у роз роб ленні но вих ко дексів – криміналь но го,
адміністра тив но го, криміналь но�про це су аль но го, зе мель но го, тру до во го.

Од ним з го лов них нап рямів ро бо ти вче них Інсти ту ту мо воз на в ства
ім. О.О. По тебні бу ла лек си ког рафія. Під керівницт вом І.М. Ки ри чен ка ство -
ре но і ви да но шес ти том ний “Ук раїнсь ко�російсь кий слов ник”, який містив
по над 120 тис. слів і да вав об’єктив ний опис то го час но го ста ну ук раїнсь кої
літе ра тур ної мо ви. Роз гор ну ло ся зби ран ня ма теріалів до “Діалек то логічно го
ат ла су ук раїнсь кої мо ви”. У Ль вові по ча ли досліджу ва ти істо рич ну фо не ти ку і
гра ма ти ку, що ґрун ту ва ла ся на ук раїнській ак товій мові ХІV–XV ст.

Літе ра ту роз навчі досліджен ня про во ди ли ся в Інсти туті ук раїнсь кої літе ра ту ри
ім. Т.Г. Шев чен ка (з 1952 р. – Інсти тут літе ра ту ри ім. Т.Г. Шев чен ка) та в Інсти туті
суспіль них на ук у Ль вові. З ініціати ви М.С. Воз ня ка (об ра но го ака деміком ВУ АН ще
1929 р.) у Ль вові з 1951 р. про хо ди ли щорічні кон фе ренції, прис вя чені твор чості
І.Я. Фран ка. З ініціати ви Є.П. Ки ри лю ка Інсти тут літе ра ту ри став з 1952 р. місцем
скли кан ня щорічних кон фе ренцій з пи тань твор чості Т.Г. Шев чен ка.

У по воєнний період Інсти тут під керівницт вом ака деміка АН УРСР
О.І. Білець ко го про дов жив ви дан ня творів Т.Г. Шев чен ка (пе ред війною вийш ли
дру ком пер ший і дру гий то ми). Роз по ча ло ся ви дан ня зібран ня творів І.Я. Фран -
ка у 20�ти то мах, яке Держ політви дав пла ну вав за вер ши ти в 1951 р., про те ака -
демічні інсти ту ти, зап ро шені підго ту ва ти п’ять ос танніх томів (літе ра ту ри,
історії, філо софії та еко номіки), че рез брак кадрів не мог ли швид ко оп ра цю ва ти
спад щи ну мис ли те ля�ен цик ло пе дис та і ви дан ня три ва ло аж до 1956 р.

На у ковці Інсти ту ту мис те цт воз на в ства, фольк ло ру та ет ног рафії під час по -
льо вих екс пе дицій зби ра ли ве ли чез ну кількість дум, пісень, ко ло мийок, анек дотів.

Півто ра по воєнних де ся тиліття – це період, на пов не ний ба гать ма помітни ми
подіями у житті Ака демії. Нез ва жа ю чи на роз ру ху пер ших років, ук раїнсь ка ака -
демічна на у ка впев не но про су ва ла ся впе ред на ба гать ох нап ря мах. З дру гої по ло ви -
ни 50�х рр. технічні і при род ничі на у ки ста ли роз ви ва ти ся надз ви чай но ди намічно.
На би ра ли тем пи і масш та би досліджен ня в га лузі соціогу манітар них на ук.

1 Історія Національної Академії наук України в суспільно�політичному контексті
1918–1998 / С. Кульчицький, Ю. Павленко, С. Руда, Ю. Храмов. – К.: Фенікс, 2000. – С. 262.
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2 Історія Академії наук України. 1918–1993. – К., 1994. – С. 140.
3 Вісті АН УРСР. – 1946. – № 1. – С. 4.
4 Історія Академії наук України. 1918–1993. – К., 1994. – С. 144.
5 Там само. – С. 145.
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Академік АН УРСР Б.Є. Патон виступає на Загальних зборах АН УРСР
як новообраний Президент Академії. Київ, лютий 1962.



1.6. Час підне сен ня і ва го мих звер шень
(1960–1990 рр.)

Но вий період роз вит ку Ака демії на ук Ук раїни по чав ся з об ран ня пре -
зи ден том Б.Є. Па то на. Це відбу ло ся 27 лю то го 1962 р. на За галь них збо рах, на
яких бу ло об ра но но вий склад Пре зидії Ака демії на ук УРСР. Віце�пре зи ден та -
ми ста ли: ди рек тор Інсти ту ту кібер не ти ки В.М. Глуш ков, ди рек тор Інсти ту ту
фізіології О.Ф. Ма кар чен ко і ге о лог М.П. Се ме нен ко, який уже пра цю вав на
цій по саді з 1950 р. Го лов ним уче ним сек ре та рем став уче ний в га лузі ме ханіки
і проб лем міцності Г.С. Пи са рен ко.

В Ака демії на ук на той час пра цю ва ло 12 506 осіб, се ред яких 4419 на у -
ко вих співробітників (255 док торів і 1487 кан ди датів на ук), а та кож 97 ака -
деміків і 125 членів�ко рес пон дентів.

Но во об ра ний Пре зи дент Ака демії на ук Б.Є. Па тон уже мав ве ли кий
досвід ор ганізаційної ро бо ти як зас туп ник ди рек то ра та ди рек тор Інсти ту ту
елект роз ва рю ван ня. Очо лив ши Ака демію на ук, він ро зумів, що во на пот ре бує
суттєвої ре ор ганізації. З 30�х років част ка прик лад них досліджень в ака -
демічній на уці без пе ре рв но зрос та ла. Це бу ло не ми ну че в умо вах інду -
стріалізації країни. До то го ж струк ту ра на род но гос по дарсь ко го комп лек су
Ук раїни із про мис ловістю, яка швид ко роз ви ва ла ся, не тіль ки че рез ди рек -
тивні ор га ни, але й іма не нт но, впли ва ла на зрос тан ня част ки прик лад них
досліджень у га лузі при ро доз на в ства і технічних на ук. Ра зом з тим ака демічна
на у ка са ме за ра ху нок прик лад них досліджень зро би ла свій вне сок у роз ви ток
еко номіки країни. Прог ра ма ре форм в Ака демії на ук, яку по чав ре алізо ву ва ти
Б.Є. Па тон, ґрун ту ва ла ся на то му, що го лов ний ре сурс ака демічної на у ки по -
ля гає у фун да мен таль них досліджен нях. То му тре ба бу ло вик лю чи ти з Ака -
демії на ук інсти ту ти, які не здатні ви ко ну ва ти го лов не приз на чен ня ака -
демічної на у ки, пе ре вес ти їх у га лузі про мис ло вості. Інсти ту ти з ве ли кою част -
кою прик лад них нап ра цю вань, що за ли ша ли ся в Ака демії на ук, по винні бу ли
різко підня ти рівень фун да мен таль них досліджень. Це сто су ва лось і рідно го
Б.Є. Па то ну Інсти ту ту елект роз ва рю ван ня, який на той час уже мав ви со кий
рей тинг у країні. 

Про цес фун да мен талізації на у ко во го по шу ку в ака демічних ус та но вах,
де прик лад на те ма ти ка доміну ва ла, став ос но вою роз вит ку Ака демії на ук на
два де ся тиліття. Прик лад на те ма ти ка не за бо ро ня ла ся і част ка її зрос та ла, але
ра зом з тим по ви нен був зрос та ти і рівень фун да мен таль ності досліджень. І цю
прог ра му вда ло ся ре алізу ва ти. У 70–80�ті ро ки Ака демія на ук різко збіль ши ла
ефек тивність сво го впли ву на га лузі на род но го гос по да р ства, ре алізу ва ла чис -
ленні ор ганізаційні но вації, які наб ли зи ли її до ви роб ни цт ва. Для здійснен ня
опе ра тив но го до ве ден ня на у ко вих ре зуль татів до стадії про мис ло во го ос -
воєння АН УРСР по ча ла ство рю ва ти на у ко во�технічні комп лек си (НТК). Во -
ни скла да ли ся з інсти тутів, конструк торсь ких бю ро, дослідних ви роб ництв і
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за водів. З ча сом ви ник ли міжга лу зеві на у ко во�технічні комп лек си (МНТК),
два з яких ор ганізо ва но на базі Інсти ту ту елект роз ва рю ван ня та Інсти ту ту
проб лем ма теріалоз на в ства. Щоб приш вид ши ти тех но логічне впро вад жен ня
перс пек тив них здо бутків на у ко во го по шу ку, в де я ких НТК АН УРСР з’яви ли -
ся підрозділи, що діста ли наз ву інже нер них центрів. У се ре дині 80�х років
діяло дев’ять інже нер них центрів – шість у МНТК “Інсти тут елект роз ва рю -
ван ня ім. Є.О. Па то на”, два – в НТК “Інсти тут кібер не ти ки ім. В.М. Глуш ко -
ва” і один – в НТК “Інсти тут надт вер дих ма теріалів ім. В.М. Ба ку ля”.

Ра зом з цим зрос та ла і част ка прик лад них досліджень для про мис ло -
вості, війсь ко во�про мис ло во го комп лек су, космічних прог рам, що спри я ло
швид ко му зрос тан ню Ака демії на ук. Ви мо ги фун да мен талізації досліджень
сто су ва ли ся й тих інсти тутів, що про тя гом ць о го періоду пе рейш ли до Ака -
демії на ук з га лу зей1.

Зі скла ду AH УРСР у 1963 р. бу ло виведено та пе ре да но міністер ствам,
га лу зе вим коміте там та іншим відомствам Інсти тут гірни чої спра ви, Інсти тут
радіотехнічних проб лем, Інсти тут міне раль них ре сурсів, Інсти тут фізіології та
біохімії сільсь ко гос по дарсь ких тва рин, філіали Інсти ту ту гірни чої спра ви в
Кри во му Розі та Інсти ту ту теп ло е нер ге ти ки в До нець ку, Львівсь ку бібліоте ку,
Ук раїнсь кий дер жав ний му зей ет ног рафії і ху дожнь о го про мис лу, Канівсь кий
дер жав ний му зей Т. Шев чен ка, Літе ра тур но�ме моріаль ний му зей Т. Шев чен ка
в с. Шев чен ко во му Чер кась кої об ласті, Дер жав ний му зей Т. Шев чен ка, На у -
ко во�при ро доз нав чий му зей у Ль вові, а та кож 56 відділів та інших струк тур них
підрозділів на у ко вих ус та нов АН УРСР.

У ба гать ох інсти ту тах зміню вав ся або уточ ню вав ся на у ко вий профіль.
Ре ор ганізо ва но 14 інсти тутів. Їх наз ви по винні бу ли відповіда ти про це су фун -
да мен талізації. Інсти тут гідро логії і гідро техніки став Інсти ту том гідро ме -
ханіки, Інсти тут теп ло е нер ге ти ки – Інсти ту том технічної теп лофізи ки, Інсти -
тут елект ро техніки – Інсти ту том елект ро ди наміки, Інсти тут ме та ло ке раміки і
спеціаль них сплавів – Інсти ту том проб лем ма теріалоз на в ства, Інсти тут ли вар -
но го ви роб ни цт ва пе рей ме ну ва ли в Інсти тут проб лем лит тя, Інсти тут
полімерів і мо но мерів – в Інсти тут хімії ви со ко мо ле ку ляр них спо лук, Інсти тут
ви ко рис тан ня га зу – в Інсти тут га зу, Інсти тут ге о логії го рю чих ко па лин – в
Інсти тут ге о логії і ге охімії го рю чих ко па лин, Інсти тут мікробіології – в Інсти -
тут мікробіології і віру со логії. Пе ре да ну в 1961 р. у підпо ряд ку ван ня АН УРСР
Се вас то польсь ку біологічну станцію ре ор ганізо ва но 1963 р. в Інсти тут біології
півден них морів ім. О.О. Ко ва левсь ко го з приєднан ням до нь о го на пра вах
відділень Одесь кої та Ка ра дазь кої біологічних станцій. У 1961 p. AH CPCP пе -
ре да ла до АН УРСР Морсь кий гідрофізич ний інсти тут.

Суттєві струк турні зру шен ня відбу ли ся в 1963–1965 pp. в Інсти туті ме -
ханіки, Інсти туті фізи ки, Інсти туті ге о логічних на ук та інших ус та но вах, де
скла ли ся на у кові ко лек ти ви з ви со ким рівнем кваліфікації. Ве ликі ма теріальні
ре сур си, ви ко рис то ву вані Пре зидією АН УРСР для ре ор ганізації, на да ва ли
пе ре дусім Дер жав ний комітет з на у ки і техніки СРСР, а та кож без по се редньо
відомства війсь ко во�про мис ло во го комп лек су. Нерідко нові відділи (всь о го у
1965 р. ство ре но 35 відділів) ор ганізо ва но за ра ху нок еко номії, до сяг ну тої
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внаслідок ліквідації ма ло пе рс пек тив них нап рямів досліджень.
Уп ро довж 1956–1965 pp. ор ганізо ва но або прий ня то від інших відомств з

нас туп ним пе ре фор му ван ням чи ре ор ганізацією 10 на у ко во�дослідних ус та нов.
По ло ви на но вих ака демічних інсти тутів розміщу ва ли ся в Києві, реш та – в
інших містах Ук раїни. У Києві пос та ли Інсти тут проб лем лит тя (1958 р.), Інсти -
тут хімії ви со ко мо ле ку ляр них спо лук (1958 р.), Інсти тут напівпровідників
(1960 р.), Інсти тут ге офізи ки (1960 р.) та Інсти тут кібер не ти ки (1961 р.). У Хар -
кові на базі відповідних відділів Харківсь ко го фізи ко�технічно го інсти ту ту ут во рив -
ся Фізи ко�технічний інсти тут низь ких тем пе ра тур (1960 р.).

Ро бо та з пе рег ля ду струк ту ри АН УРСР і пе рес пеціалізації ба гать ох її ус -
та нов в ос нов но му за вер ши ла ся до кінця 1965 р. У складі Ака демії на ук ство -
ре но три секції – фізи ко�технічних і ма те ма тич них на ук, хіміко�тех но логічних
і біологічних на ук, суспіль них на ук.

Ще од на ор ганізаційна но вація внутрішньої політи ки Ака демії на ук ць о го
періоду – орієнтація на пе рет во рен ня її з пе ре важ но київсь кої ус та но ви на
все ук раїнсь ку. З 1960�х років по чав ся про цес ство рен ня на у ко вих центрів у
регіонах Ук раїни. Зок ре ма, в 1965 р. в До нець ку ор ганізо ва но Фізи -
ко�технічний інсти тут, відділен ня еко номіко�про мис ло вих досліджень Інсти -
ту ту еко номіки, Об чис лю валь ний центр і Бо танічний сад. До нецькі ака -
демічні ус та но ви по винні бу ли про во ди ти досліджен ня з фізи ки твер до го тіла,
екс пе ри мен таль ної і те о ре тич ної ме та лофізи ки, ме ханіки гірни чих робіт і ме -
ханіки ви бу ху, ма те ма тич ної ста тис ти ки й ви ко рис тан ня елект рон них об чис -
лю валь них ма шин, комп ле кс них досліджень з хімії кам’яно го вугілля, при род -
но го га зу і наф ти, пи тань пла ну ван ня і ор ганізації про мис ло во го ви роб ни цт -
ва. Сек тор хімії Фізи ко�технічно го інсти ту ту ре ор ганізо ва но в До нець ке
відділен ня фізи ко�ор ганічної хімії Інсти ту ту фізич ної хімії2.

На по чат ку сімде ся тих років, са ме тоді, ко ли особ ли во гост ро ви я вив ся
дефіцит міжга лу зе вих струк тур, інсти ту ти Ака демії на ук УРСР все ви разніше
за яв ля ли про се бе як міжга лу зе ва си ла, що пра цює на на у ко во�технічний
прог рес. Окрім еко номічних при чин ць о му спри я ли й інші чин ни ки, нап рик -
лад, такі, як при род не ба жан ня вче но го по ба чи ти свої за ду ми втіле ни ми у ви -
роб ни цт во, одвічна тра диція на у ки слу жи ти своєму на ро дові й ціла низ ка пси -
хо логічних мо тивів. Сь о годні ба га то хто схиль ний відки да ти такі мо ти ви. Гро -
ма дянсь кий обов’язок і патріотизм уче них – це цілком ре аль не яви ще, і не
вра хо ву ва ти йо го не мож на.

До нець кий на у ко вий центр пев ною мірою бу ло ство ре но 1965 р. за ана -
логією до Сибірсь ко го відділен ня Ака демії на ук СРСР: у регіон з роз ви ну тою
про мис ловістю, де на у ко вий по тенціал прак тич но був відсутній, бу ли зап ро -
шені вчені з Києва, Хар ко ва, де я ких інших міст, і на но во му місці сфор мо ва -
но на у кові ко лек ти ви.

В інших містах Ук раїни інсти ту ти Ака демії ство рю ва ли ся при роднішим
ево люційним шля хом. До ча су, про який йдеть ся, до сить по туж на гру па їх уже
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мії, але й прак тич но всі ав то ри тетні вчені да но го регіону.



бу ла у Ль вові, бу ли інсти ту ти в Одесі, Се вас то полі, Дніпро пет ровсь ку і ряді
інших міст, не ка жу чи вже про та кий найс таріший центр роз вит ку на у ки в Ук -
раїні, як Харків. Але з кож ним з них об лас ним ор га нам вла ди до во ди ло ся пра -
цю ва ти ок ре мо. Вод но час бу ло чи ма ло регіональ них проб лем, розв’язан ня
яких пот ре бу ва ло об’єдна них зу силь уче них. Са ме цим бу ло знач ною мірою
зу мов ле не прий ня те в травні 1971 р. рішен ня про ство рен ня на у ко вих центрів
Ака демії на ук УРСР в ок ре мих еко номічних райо нах Ук раїнсь кої РСР3. На до -
да ток до вже діючо го До нець ко го ство ре но ще чо ти ри на у кові цент ри: Дніпро -
пет ровсь кий, Західний, Харківсь кий і Півден ний.

Ра ди на у ко вих центрів Ака демії на ук УРСР* ра зом з ак ти вом уче них і
ви роб нич ників, який сфор му вав ся нав ко ло них, фак тич но ста ли однією з тих
міжга лу зе вих струк тур, відсутність яких так гост ро відчу ва ла ся в уп равлінні
на у ко во�технічним прог ре сом. Во ни взя ли на се бе прак тич ну ор ганізацію
співпраці на у ко вих ко лек тивів (при чо му не тіль ки ака демічних інсти тутів, але
й ви щих нав чаль них зак ладів, а нерідко й га лу зе вих інсти тутів) з ви роб ни чи -
ми підприємства ми, роз та шо ва ни ми у відповідних регіонах, ста ли шу ка ти
спо собів при вер ну ти ува гу вче них до регіональ них проб лем і фор ми ко ор ди -
нації їхньої ро бо ти в ць о му нап рям ку.

Регіональні на у кові цент ри Пре зидія АН УРСР виз на ла як свої “постійні
предс тав ни цт ва” в еко номічних райо нах, че рез які відбу вав ся без по се редній ро -
бо чий кон такт з місце ви ми ор га на ми вла ди. Однією з форм до ку мен таль но го
оформ лен ня та кої співпраці ста ли до го во ри, що ук ла да ли ся Ака демією на ук з
предс тав ни ка ми партійних і ра дянсь ких ор ганів, керівни ка ми провідних
підприємств відповідно го регіону. Для ре алізації цих до го ворів ста ли скла да ти
комп лексні пла ни співпраці ус та нов ака демії з підприємства ми і ор ганізаціями
регіону. Ха рак тер но, що в ба гать ох ви пад ках у про ве ден ня не обхідних да но му
регіону робіт вклю ча ли ся та кож інсти ту ти Ака демії, роз та шо вані за ме жа ми без -
по се реднь о го впли ву місце во го на у ко во го цент ру, тоб то центр ста вав своєрідною
з’єдну валь ною лан кою між регіоном і всією Ака демією.

Ці спе цифічні функції на у ко вих центрів бу ли відзна чені в прий нятій у
січні 1977 р. пос та нові ЦК Ком партії Ук раїни і Ра ди Міністрів УРСР “Про де -
які за хо ди по по даль шо му поліпшен ню уп равління на у ко во�технічним про-
гре сом в рес публіці”4, в якій ре ко мен ду ва ло ся вжи ти за ходів що до підви щен -
ня їх ролі са ме як міжга лу зе вих ко ор ди наційних ор ганів з проб лем, що ма ють
пер шо ряд не зна чен ня для роз вит ку еко номічних районів.

Із ча сом ста ло зро зуміло, що на у кові цент ри Ака демії пот ре бу ють пев -
но го ма теріаль но го зміцнен ня, оскіль ки зрос та ю чий об сяг робіт все важ че й
важ че бу ло ви ко ну ва ти на гро мадсь ких за са дах. З іншо го бо ку, логіка підка зу -
ва ла, що їх вплив вар то по ши ри ти на всю те ри торію Ук раїни.

У зв’яз ку з цим у 1981 р. прий ня то но ве уря до ве рішен ня5, відповідно до
яко го всі об ласті рес публіки ввійшли до зон впли ву вже шес ти на у ко вих
центрів Ака демії:

До нець кий на у ко вий центр АН УРСР – До нець ка і Лу гансь ка об ласті;
Західний на у ко вий центр АН УРСР – Во линсь ка, За кар патсь ка, Іва -

но�Франківсь ка, Львівсь ка, Рівненсь ка, Тер нопільсь ка і Чернівець ка об ласті;
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Півден ний на у ко вий центр АН УРСР – Одесь ка, Кримсь ка, Ми ко -
лаївсь ка і Хер сонсь ка об ласті;

Північно�Західний на у ко вий центр АН УРСР – Вінниць ка, Жи то -
мирсь ка, Київсь ка, Хмель ниць ка, Чер кась ка і Чернігівсь ка об ласті;

Північно�Східний на у ко вий центр АН УРСР – Пол тавсь ка, Сумсь ка і
Харківсь ка;

Придніпровсь кий на у ко вий центр АН УРСР – Дніпро пет ровсь ка, За -
порізь ка і Кіро вог радсь ка об ласті.

Наз ви центрів бу ли уточ нені, щоб підкрес ли ти їхню міжоб лас ну роль,
до раніше існу ю чих до да ний Північно�Західний. Цим та кож, по суті, бу ла виз -
на на спе цифічна функція да но го ор га ну. Ад же раніше вва жа ло ся, що для сто -
лиці і при лег лих об лас тей та кий центр не потрібен, оскіль ки тут роз та шо ва на
Пре зидія АН УРСР.

В кожній з об лас тей ре ко мен до ва но ут во ри ти на у ко во�ко ор ди наційну
ра ду відповідно го цент ру. Ця фор ма бу ла на той час уже вип ро бу ва на. Нап ри-
клад, ство ре на на у ко во�ко ор ди наційна ра да у Во ро ши ло вг радській (нині Лу -
ганській) об ласті До нець ко го на у ко во го цент ру АН УРСР, ана логічні ор га ни
ство рю ва ли ся в західних об лас тях Західним на у ко вим цент ром АН УРСР. Тією
са мою пос та но вою кож но му на у ко во му цент ру бу ли виділені асиг ну ван ня для
ство рен ня відділів з вив чен ня регіональ них проб лем на у ко во�технічно го про-
гре су. Ці відділи з ча сом не тіль ки взя ли на се бе певні ор ганіза торські функції,
але і зай ня ли ся досліджен ням на у ко во го по тенціалу регіонів, по шу ком мож -
ли вос тей ефек тивнішо го йо го ви ко рис тан ня на ко ристь приш вид шен ня на у -
ко во�технічно го прог ре су, підви щен ня ефек тив ності еко номіки6.

Ха рак тер діяль ності на у ко вих центрів Ака демії на ук у 70�ті ро ки ХХ ст.
мож на про де мо н стру ва ти на прик ладі од но го з найак тивніших і своєрідних із
них Західно го на у ко во го Цент ру, який очо лю вав ака демік АН УРСР
Я.С. Підстри гач. В ос но ву всієї ро бо ти тут пок ла де но фор му ван ня і ре алізацію
комп ле кс них на у ко во�технічних прог рам, спря мо ва них на підви щен ня тех но -
логічно го рівня конк рет них ви роб ни чих підприємств. Нап рик лад, в інте ре сах
Львівсь ко го ви роб ни чо го об’єднан ня “Кінес коп” бу ла ство ре на прог ра ма
“Якість, міцність, надійність та тех но логічність елект рон но�про ме не вих при -
ладів”. Ць о му пе ре ду ва ло де таль не оз найом лен ня вче них з тех но логіями ви -
роб ни цт ва і проб ле ма ми підприємства. Однією з та ких проб лем бу ло, нап ри-
клад, тер мо ва ку ум не об роб лен ня колб кінес копів: внаслідок ви ник нен ня у
склі та йо го спа ях з ме та ла ми не ко нт роль о ва них нап ру жень, до 30% колб руй -
ну ва ли ся в про цесі та ко го об роб лен ня. Те о ре тич ний аналіз, про ве де ний ма те -
ма ти ка ми Інсти ту ту прик лад них проб лем ме ханіки і ма те ма ти ки, доз во лив ви -
ро би ти конк ретні ре ко мен дації що до ре жи му тер мо об роб лен ня, ре алізація
яких не тіль ки зня ла цю проб ле му, підви щив ши тим са мим про дук тивність
праці і при пи нив ши ве ли чезні втра ти, але й спри я ла підви щен ню тех но -
логічно го рівня всієї га лузі.

На ве де ний прик лад – це тіль ки од на з ціло го комп лек су робіт, пе ред ба -
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* В кінці 1980�х років їх стало вже 18.



че них комп ле кс ною прог ра мою. З ча сом подібні прог ра ми ста ва ли роз га лу же -
ніши ми, втя гу ва ли в свою орбіту все біль ше ор ганізацій. Для ефек тивнішої ко -
ор ди нації їхньої ро бо ти Західним на у ко вим цент ром АН УРСР бу ли ство рені
міжвідомчі ціль ові на у ко во�ви роб ничі об’єднан ня (МЦНВО), ство рю вані
всіма учас ни ка ми ви ко нан ня прог ра ми на до говірних за са дах. Це на да ло
прог ра мам ще біль шої дієвості, підви щи ло їх ав то ри тет в очах гро мадсь кості.
У 1978 р. у Західно му регіоні бу ло вже 12 МЦНВО*, які впли ва ли прак тич но
на всі провідні підприємства7. У кож но му з них ство ре но на у ко во�технічну ра -
ду, яка по суті бу ла ор га ном уп равління комп ле кс ною на у ко во�технічною
прог ра мою. 

Про те зі зрос тан ням кіль кості та ких прог рам ви ник ла проб ле ма ко ор -
ди нації їх між со бою, зу мов ле на, з од но го бо ку, тим, що роз роб лен ня, ви ко -
нані в інте ре сах од но го підприємства, мог ли ви ко рис та ти й інші, а з дру го го –
пот ре бою поєднан ня зу силь ба гать ох ви ко навців при розв’язанні склад них
комп ле кс них проб лем. То му керівницт во Західно го на у ко во го цент ру і об ласні
ор га ни вла ди прийш ли до вис нов ку про не обхідність ство рен ня гро мадсь ких
ор ганів з більш ши ро ки ми зав дан ня ми і пов но ва жен ня ми. Бу ли сфор мо вані
так звані міжвідомчі на у ко во�ви роб ничі комп лек си (МНВК): ма ши но -
будівний, хіміко�тех но логічний, ге о ло го�ге офізич ний, соціаль но�еко но міч -
ний, сільсь ко гос по дарсь кий та “Здо ров’я”.

Зок ре ма ма ши но будівний МНВК, ба зо вою ор ганізацією яко го був
Фізи ко�ме ханічний інсти тут ім. Г.В. Кар пен ка АН УРСР, об’єднав 4 МЦНВО:
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Відвідання Центрального науковоEприродничого музею АН УРСР керівниками УРСР:
справа наліво – перший секретар ЦК Компартії України П.Ю. Шелест, Голова Ради

Міністрів УРСР В.В. Щербицький, Голова Президії Верховної Ради УРСР О.П. Ляшко.
Київ, [1969].



“Ав топ ром”, “Хіммаш”, “Над ра” та “Інстру мент”. Їхня діяльність за без пе чи -
ла у 1981–1985 ро ках уп ро вад жен ня на підприємствах 20 но вих тех но логічних
про цесів з еко номічним ефек том близь ко 150 млн. крб. Ду же ре зуль та тив ною
ви я ви лась і діяльність інших комп лексів8. Фак тич но зав дя ки ініціативній і
творчій діяль ності на у ко во го цент ру відом чо му роз ме жу ван ню в регіоні бу ла
про тис тав ле на інтег ру валь на струк ту ра, яка ви я ви лась дос татньо дієвою, щоб
по зи тив но впли ва ти на стан справ у на у ко во�тех но логічній сфері. 

В умо вах, ко ли за мов лен ня про мис ло вості ста ли од ним із ду же
помітних фак торів за галь но го роз вит ку Ака демії, та ка діяльність бу ла прос то
не обхідною. Так са мо, як не обхідною для її здійснен ня бу ла підтрим ка і ро -
зуміння місце вих влад них струк тур. То му Пре зидія АН УРСР, спи ра ю чись на
на у кові цент ри Ака демії в регіонах, ак тив но ініціюва ла ук ла дан ня до го ворів
про на у ко во�тех но логічне співробітницт во. Такі до го во ри бу ли ук ла дені спо -
чат ку з Во ро ши ло вг радсь кою (Лу гансь кою), До нець кою, За порізь кою, Ми ко -
лаївсь кою, Одесь кою, Кримсь кою та Хер сонсь кою, а потім і з інши ми об лас -
тя ми Ук раїни, з містом Києвом. І мож на без сумніву стве рд жу ва ти, що во ни
відігра ли чи ма лу роль у на у ко во�тех но логічно му онов ленні ви роб ни цт ва та за -
без пе ченні підтрим ки ака демічної на у ки з бо ку про мис ло вості.

Регіональ ний роз ви ток Ака демії на ук та кож був спря мо ва ний на наб ли -
жен ня її на у ко вих ус та нов до пот реб еко номіки рес публіки. Регіональ на лан ка
ме ханізму уп равління на у кою ма ла ве ли ке зна чен ня в ць о му про цесі. Ака -
демічні ус та но ви в містах Ук раїни пе рет во ри ли ся на ко ор ди наційні цент ри
впро вад жен ня новітніх на у ко вих ре зуль татів. Для ць о го роз роб ле но дійові ме -
ханізми та ко го впли ву. Здатність інсти тутів АН УРСР ви ко ну ва ти регіональні
ціль ові прог ра ми на у ко во�технічно го співробітницт ва помітно зрос ла. З се ре -
ди ни 60�х років Пре зидія АН УРСР док ла да ла ве ли ких зу силь урівно ва жен ню
ака демічно го зрос тан ня між сто ли цею і регіона ми.

Про тя гом 1965–1985 рр. по тенціал Ака демії на ук швид ко зрос тав. Біль -
ше по ло ви ни но вих ус та нов ство ре но в Києві, дев’ять з 20 – в інших містах Ук -
раїни: по од но му – у Ль вові й Одесі, по два – в Хар кові і Дніпро пет ровсь ку,
три – в До нець ку. Май же всі Відділен ня по пов ни ли ся но ви ми ус та но ва ми. 

У Відділенні ма те ма ти ки і кібер не ти ки з’яви ли ся Інсти тут прик лад ної ма -
те ма ти ки і ме ханіки у До нець ку та Інсти тут прик лад них проб лем ме ханіки і ма -
те ма ти ки у Ль вові. До Відділен ня ме ханіки ввійшло три інсти ту ти – проб лем
міцності (Київ), ге о технічної ме ханіки та технічної ме ханіки (Дніпро пет ровськ).
У Відділенні на ук про Зем лю з’явив ся Інсти тут ге охімії і фізи ки міне ралів.

У Відділенні фізи ки і аст ро номії ство ре но два інсти ту ти – те о ре тич ної
фізи ки і ядер них досліджень. Відділен ня фізи ко�технічних проб лем ма теріало -
зна в ства по пов ни ло ся чо тир ма ус та но ва ми: Про е кт но�конструк торсь ким бю ро
елект рогідравліки, Інсти ту том надт вер дих ма теріалів, Інсти ту том проб лем ма -
ши но бу ду ван ня (Харків) та Інсти ту том проб лем мо де лю ван ня в енер ге тиці.

Відділен ня біохімії, фізіології і те о ре тич ної ме ди ци ни взя ло під своє
підпо ряд ку ван ня три но вих інсти ту ти: проб лем он ко логії, проб лем кріобіології і
кріоме ди ци ни, мо ле ку ляр ної біології та ге не ти ки. До Відділен ня хімії і хімічної
тех но логії увійшло три но вих інсти ту ти: ко лоїдної хімії і хімії во ди (Київ), фізи -
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ко�ор ганічної хімії та вуг лехімії (До нецьк) і фізи ко�хімічний (Оде са).
У Секції суспіль них на ук з’яви ло ся два но вих інсти ту ти: Інсти тут еко -

номіки про мис ло вості (До нецьк) та Інсти тут соціаль них і еко номічних проб -
лем за рубіжних країн (Київ). Крім то го, 1966 р. на базі існу ю чих ака демічних
му зеїв ор ганізо ва но Цент раль ний на у ко во�при род ни чий му зей, 1971 р. до
сис те ми АН УРСР увійшов Одесь кий ар хе о логічний му зей.

По чи на ю чи з 60�х років, в Ака демії на ук бу ла роз гор ну та цілесп ря мо ва -
на ро бо та що до тех но логічно го за без пе чен ня досліджень, роз ро бок та
дослідно го оп ра цю ван ня на у ко вих ре зуль татів. Са ме в цей період в інсти ту тах
ство ре но екс пе ри мен таль ну ба зу досліджень, що прак тич но до жи ла до нині.
Керівницт во Ака демії та інсти тутів чітко усвідом лю ва ло, що на у кові при ла ди
та ус тат ку ван ня – надз ви чай но ди намічний еле мент усієї сис те ми ре су рс но го
за без пе чен ня на у ко вих досліджень. У су часній на уці нові нап ря ми най частіше
ви ни ка ють у зв’яз ку з ор ганізацією вимірю вань но во го ти пу. Ство рен ня но вих
ме то дик і при ладів, за до по мо гою яких мож на ці ме то ди ки зас то су ва ти, –
клю чо ва лінія до на у ко вих відкриттів.

У 60–80�ті ро ки ХХ ст. цент раль ною лан кою дослідних тех но логічних
сис тем ста ли на у кові при ла ди та ус тат ку ван ня. Фор му ван ня ви пе ред жаль ни ми
тем па ми ос нов них фондів ака демічних інсти тутів, особ ли во ак тив ної їхньої час -
ти ни, пе рет во ри ло ся на го лов ний нап рям роз вит ку на у ко во го по тенціалу. Об сяг
ос нов них фондів ус та нов на у ки і на у ко во го обс лу го ву ван ня АН УРСР зрос тав у
се реднь о му за рік на 8–11%. Щорічно в ака демічних ус та но вах з’яв ля ло ся
близь ко 5 ти сяч оди ниць на у ко во го ус тат ку ван ня. При ць о му про во ди ла ся ве -
ли ка аналітич на ро бо та що до вра ху ван ня струк ту ри тех но логічних сис тем для
різних га лу зей на у ки, оскіль ки про це си фор му ван ня тех но логічної ба зи
досліджень у різних га лу зях знань ма ють свої особ ли вості. На у ковці Ака демії бу -
ли се ред пер ших у країні, що прис ту пи ли до ство рен ня та впро вад жен ня ав то -
ма ти зо ва них сис тем досліджень. На по чат ку 60�х років в АН УРСР по ча ла фор -
му ва ти ся влас на при ла до будівна ба за для на у ко вих досліджень, а потім і для
дрібно серійно го ви роб ни цт ва, що доз во ли ло част ко во ком пен су ва ти змен шен -
ня імпор ту ус тат ку ван ня внаслідок різко го зрос тан ня цін на на у ко ву техніку на
світо во му рин ку в 70�ті ро ки. Вжи ва ли ся за хо ди і для ство рен ня ко лек тив них
баз ко рис ту ван ня цінним на у ко вим ус тат ку ван ням9.

З по чат ку 60�х років в Ака демії на ук УРСР роз по ча ло ся безп ре це де нт не
капіталь не будівницт во. В районі Свя то ши на по ча ло ся будівницт во Ака -
деммістеч ка – жит ло во го ма си ву і на у ко во го цент ру в складі інсти тутів – гео -
фізи ки, ге охімії та фізи ки міне ралів, за галь ної та не ор ганічної хімії, ко лоїдної
хімії та хімії во ди, ме та лофізи ки, проб лем ма теріалоз на в ства. У Мос ковсь ко -
му районі Києва за по чат ко ва но будівницт во прос пек ту На у ки, на яко му спо -
руд же но будівлі інсти тутів АН УРСР – напівпровідників, фізи ки, фізич ної
хімії, ядер них досліджень. Ще в кінці 50�х років Ака демія на ук збу ду ва ла пер -
ший ве ли кий аспірантсь кий гур то жи ток, дру гий став до ла ду в 1961 р. в Ака -
деммістеч ку10. Будівницт во інсти тутів, жит ло вих бу динків і соціаль них ус та -
нов Ака демії про дов жу ва ло ся до се ре ди ни 80�х років. 

60–80�ті ро ки ХХ ст. бу ли до сить спе цифічним періодом в історії Ака -
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демії на ук Ук раїнсь кої РСР. На межі 70�х років етап бурх ли во го, май же екс по -
ненційно го зрос тан ня на у ко во го по тенціалу в СРСР ста ли на зи ва ти періодом
віднос ної стабілізації чи сель ності на у ко вих кадрів, що доб ре вид но з таб лиці. 

Як що за шістде сяті ро ки кількість на у ковців в СРСР май же пот роїло ся,
то вже за сімде сяті їх приріст склав всь о го 48%, при чо му за 1976–1985 ро ки –
вже тіль ки 22%11. Приріст чис ла на у ковців у шістде сяті ро ки в Ук раїні був до -
сить ве ли ким, але знач но мен шим ніж у ціло му по СРСР (78%). На далі ди -
наміка змін кад ро вої скла до вої на у ко во го по тенціалу в Ук раїні бу ла ана -
логічною із за галь но со юз ною, хо ча тем пи при рос ту бу ли де що ви щи ми:
1971–1980 рр. – на 51% про ти 48%; 1976–1985 рр. – на 23% про ти 22%.

Зрос тан ня кад ро во го по тенціалу АН УРСР в ці ро ки бу ло зовсім не ти -
по вим для країни в ціло му. Це на оч но де мо н струє рис. 1.

Для уна оч нен ня са ме темпів зрос тан ня на ри сун ку пунк тир ни ми лініями
по ка зані криві, що відоб ра жа ють за галь ну чи сельність на у ко вих працівників в
рес публіці, поділе ну на два нор му валь них ко ефіцієнти (4 та 10). Доб ре вид но, що
чи сельність на у ковців в Ака демії зрос та ла прак тич но та ки ми са ми ми тем па ми,
як і в Ук раїні в ціло му (кри ва 2 прак тич но збігаєть ся з кри вою 4). В той же час
за галь на чи сельність пра цю ючих в Ака демії (кри ва 1) зрос та ла на ба га то швид -
ше (порівнюємо з кри вою 5). При ць о му, як що впро довж 1960–1985 років чи -
сельність на у ковців в ака демічних інсти ту тах зрос ла в 4,3 ра зи, то кількість
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Рис. 1. Графік темпів зрос тан ня кад ро во го по тенціалу АН УРСР
та чи сель ності на у ковців в Ук раїні



працівників підприємств дослідно�ви роб ни чої ба зи – в 196 разів.
Це по яс нюєть ся бурх ли вим роз вит ком госп роз ра хун ко вих підприємств

Ака демії – но во го яви ща в тодішній ака демічній на уці, зу мов ле но го по си лен ням
тех но логічної орієнтації в діяль ності біль шої час ти ни інсти тутів АН УРСР, що
заз ви чай пов’язу ють з іме нем Б.Є. Па то на12 після йо го об ран ня пре зи ден том
АН УРСР.

Роль но во го пре зи ден та в “но во му курсі Ака демії” бу ла справді вирішаль -
ною, про те не обхідно на го ло си ти, що бу ло б по мил кою по яс ню ва ти та ку
орієнтацію прос то йо го осо бисти ми впо до бан ня ми. Це бу ла відповідь на вик -
лик ча су, і зас лу га пре зи ден та по ля га ла на сам пе ред у то му, що він вчас но відчув
і осяг нув цей вик лик й відповідно відре а гу вав на нь о го. Є всі підста ви стве рд жу -
ва ти, що са ме цим зу мов ле но те, що 60–80�і ро ки не ста ли для ук раїнсь кої Ака -
демії ро ка ми стаг нації, а нав па ки – ро ка ми підне сен ня і звер шень.

Слід за у ва жи ти, що конк ретні ста тис тичні дані ць о го періоду не завж ди
адек ват но відоб ра жа ють си ту ацію. Нап рик лад, ще з 1938 р. в складі Ака демії був
Харківсь кий фізи ко�технічний інсти тут (або як йо го тоді на зи ва ли “УФТІ” – Ук -
раїнсь кий фізи ко�технічний інсти тут), який ду же бурх ли во роз ви вав ся в по воєнні
ро ки, зав дя ки своїй при чет ності до ядер ної фізи ки. Про те в ті ро ки ма ло хто знав,

що насп равді він повністю на ле -
жав до Міністер ства се реднь о го
ма ши но бу ду ван ня СРСР – од но го
з най по тужніших міні стерств, яке
фак тич но бу ло дер жа вою в дер -
жаві. Во но відповіда ло і за ядер ну
фізи ку, і за ядер ну зброю, і за
ядерні ре ак то ри, і за все, що з цим
пов’яза не. Во но ма ло свої зак риті
міста, свою на у ку, власні
будівельні ор ганізації і навіть влас -
не сільсь ке гос по да р ство. 

Про те на у ко вий керівник
ядер но го про ек ту І.В. Кур ча тов і
ви ще керівницт во дер жа ви ро -
зуміли, що си ла ми од но го міні -
стер ства, навіть най по туж нішо го,
такі складні на у кові проб ле ми не
розв’яза ти. То му роз ви ток ядер ної
фізи ки і пов’яза ної з нею фізи ки
плаз ми підтри му ва ли не тіль ки в
струк ту рах Се ред ма шу. 

Зок ре ма, в Києві, в Інсти -
туті фізи ки АН УРСР був збу до -
ва ний не ве ли кий цик лот рон
У�120, а в 1960 році за пу ще ний
ядер ний ре ак тор. Їх про ек ту ва -
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АН УРСР. Серед присутніх – віцеEпрезидент
АН УРСР академік АН УРСР І.К. Білодід

(4Eй зліва). Київ, 8 серпня 1965.



ли, мон ту ва ли, і за пус ка ли працівни ки то го ж Се ред ма шу, але пра цю ва ли і
пра цю ють во ни до сь о годні в су то ака демічно му інсти туті (нині Інсти тут ядер -
них досліджень НАН Ук раїни).

Тоді ж на по чат ку 60�х років прис ту пи ли до про ек ту ван ня двох ве ли ких
тер мо я дер них ус та но вок – сте ла ра то ра для Харківсь ко го фізи ко�технічно го
інсти ту ту та левітро на для Інсти ту ту фізи ки. Пла ну ва ло ся та кож спо руд жен ня
в то му са мо му інсти туті ве ли ко го ізох рон но го цик лот ро на. Щоп рав да,
здійснен ня цих про ектів, ініціато ром яких знач ною мірою був ака демік
І.В. Кур ча тов, ду же роз тяг ну ло ся у часі після йо го нес подіва ної смерті у 1960 ро -
ці. Всі ці ус та нов ки мав про ек ту ва ти ленінградсь кий На у ко во�дослідний
інсти тут елект рофізич ної апа ра ту ри (НДІЕФА) і спо руд жу ва ти будівель -
но�мон тажні підприємства все силь но го Міністер ства се реднь о го ма ши но бу -
ду ван ня під керівницт вом то го ж НДІЕФА. І.В. Кур ча тов пла ну вав за пус ти ти
сте ла ра тор уже че рез рік – у 1961 р. Ре аль но ж спро ек то ва ний НДІЕФА сте -
ла ра тор Ура ган�1 (первісна наз ва “Ук раїна”) за пу ще но ли ше в 1967 році. І все
ж, нез ва жа ю чи на запізнен ня, він став світо вим ліде ром у ць о му нап рям ку
досліджень, от ри мані на нь о му ре зуль та ти сти му лю ва ли роз ви ток та ко го ти пу
екс пе ри мен таль них ус та но вок у Ні меч  чині та Японії13.

Ць о му пе ре ду ва ли до сить дра ма тичні події, пов’язані з над це нтра-
лізацією роз поділу коштів у СРСР. Лю ди, що прий ш ли на зміну І.В. Кур ча то -
ву в керівництві прог ра мою, спря мо ва ною на ово лодіння ке ро ва ним тер мо я -
дер ним син те зом, ма ли свої інте ре си в роз поділі ре сурсів і бу ли щи ро пе ре ко -
нані, що екс пе ри мен тальні ус та нов ки ти пу “То ка мак” та “Ог ра”, які роз ви ва -
ли і вдос ко на лю ва ли у Москві в Інсти туті атом ної енергії ім. І.В. Кур ча то ва
(який, до речі, та кож на ле жав Мінсе ред ма шу), знач но перс пек тивніші, ніж
“Сте ла ра тор” та “Левітрон”. То му ук раїнсь ким вче ним ре ко мен до ва но збу ду -
ва ти змен шені варіан ти наз ва них ус та но вок “своїми си ла ми”. Ен тузіаз му в
обох ко лек ти вах ук раїнсь ких інсти тутів вис та ча ло, щоб взя ти ся за це неп рос те і,
як тоді ба гатьом зда ва ло ся, навіть фан тас тич не зав дан ня.

Ця ініціати ва бу ла підтри ма на тодішнім Ук раїнсь ким рад нар гос пом. До
ви го тов лен ня важ ли вих де та лей і вузлів бу ли за лу чені по тужні харківські за во -
ди. Зав дя ки ць о му в 1964 р. у ХФТІ бу ло за пу ще но порівня но не ве ли кий екс -
пе ри мен таль ний сте ла ра тор “Сіріус”, який доз во лив на ко пи чи ти пев ний
досвід, що став ду же до реч ним при про ек ту ванні біль шої ус та нов ки Ура ган�1,
яка бу ла спо руд же на Мінсе ред ма шем у ХФТІ в 1967 р. 

Не так скла ла ся до ля левітро на. Поп ри всі труд нощі, справді прак тич но
на го ло му ен тузіазмі, працівни кам ла бо ра торії № 4 (фізи ки плаз ми) Інсти ту ту
фізи ки АН УРСР вда ло ся у фан тас тич но ко рот кий термін роз ро би ти йо го
про ект і розмісти ти за мов лен ня на вуз ли ус та нов ки на трь ох харківсь ких за во -
дах. На весні 1965 р., ко ли вже до за вер шен ня ви ко нан ня ць о го за мов лен ня ли -
ша ло ся десь 2–3 місяці, щой но об ра на Відділен ням на по са ду ди рек то ра
Інсти ту ту фізи ки ака демік АН УРСР А.Ф. При хоть ко* вно сить до Відділен ня
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* По пе редній ди рек тор ака демік АН УРСР М.В. Пасічник не був пе ре об ра ний Відділен-
ням фізи ки на чер го вий термін.



фізи ки про по зицію не бу ду ва ти левітрон у Києві – досліджен ня з фізи ки га ря -
чої плаз ми не на ле жа ли до її на у ко вих інте ресів, а от же, вит ра ча ти на йо го ор -
ганізацію значні ре сур си і зу сил ля во на вва жа ла не доціль ним. Відділен ня
підтри ма ло цю про по зицію і прий ня ло рішен ня до ру чи ти спо руд жен ня ус та -
нов ки Харківсь ко му фізи ко�технічно му інсти ту тові. Про те, як уже зга ду ва -
лось, цей Інсти тут на ле жав тоді до Ака демії ли ше фор маль но і рішен ня
Відділен ня фізи ки не бу ли для нь о го обов’яз ко ви ми. Де талі та вуз ли левітро на
бу ли ним от ри мані, але зби ра ти ус та нов ку там і не ду ма ли – вис та ча ло кло по -
ту і з влас ним сте ла ра то ром. Так і не бу ло спо руд же но більш�менш солідної
екс пе ри мен таль ної ус та нов ки та ко го ти пу ні в Ук раїні, ні в СРСР14.

Та поп ри всі труд нощі й ви пад ко вості ма теріаль но�технічна ба за фун да -
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Дослідницький ядерний реактор ВВРEМ, введений в експлуатацію у 1960 р.
в Інституті фізики АН УРСР. Київ.

* Дослідження фізики та біології моря велись також меншими дослідницькими суднами
“Професор Водяницький”, “Академік О. Ковалевський” та “Миклухо�Маклай”, які нале-
жали АН УРСР.



мен таль них на у ко вих досліджень в АН УРСР на ро щу ва ла ся. У 1964 р. ко лек -
тив Інсти ту ту радіофізи ки і елект роніки за пус тив радіоте лес коп УТР�1, а в
1969 р. – УТР�2, що да ло змо гу роз по ча ти масш табні досліджен ня з радіоаст -
ро номії. Зго дом, уже в сімде сяті ро ки (по чи на ю чи з 1973 р.) на базі цих та спо -
руд же них в інших регіонах Ук раїни радіоте лес копів ство ре но по туж ну
радіоінтер фе ренційну сис те му УРАН. У 1965 р. в Го ловній аст ро номічній об -
сер ва торії АН УРСР вста нов ле но го ри зон таль ний со няч ний те лес коп для
досліджен ня Сон ця, в 1976 р. – ще два оп тич них те лес ко пи німець кої фірми
“Карл Цейс” (Єна), кіль ка не ве ли ких те лес копів у збу до ваній в При ельб руссі
ви со когірній спос те режній базі “Терс кол”.

Інсти ту тові ге о логічних на ук АН УРСР для вив чен ня ру до нос ності
морсь ко го шель фу Чор но го та Азовсь ко го морів у 1967 році збу до ва но
спеціаль ну пла ву чу бу ро ву плат фор му, а на по чат ку сімде ся тих років ство ре но
пер ше в Ук раїні на у ко во�дослідне бу ро ве суд но “Ге охімік”. Для досліджень
світо во го оке а ну на до да ток до дослідниць ко го ко раб ля “Ми хай ло Ло мо но -
сов” у 1968 р. прид ба но ще од не ве ли ко тон наж не суд но “Ака демік Вер надсь -
кий” (Морсь кий гідрофізич ний інсти тут)*. Хоч і з знач ним запізнен ням (у
1976 р.), але все ж був за пу ще ний ізох рон ний цик лот рон У�240 в Інсти туті
ядер них досліджень АН УРСР. 

Наз вані ве ликі екс пе ри мен тальні ус та нов ки і суд на – то ли ше ок ремі ло -
кальні прик ла ди зміцнен ня екс пе ри мен таль ної ба зи Ака демії. Хоч во ни й ви ко -
рис то ву ва ли ся здебіль шо го ба гать ма інсти ту та ми, але не в ць о му по ля гав ос нов -
ний нап рям фор му ван ня та кої ба зи і за без пе чен ня су час но го рівня на у ко вих
досліджень. Ос нов ним же бу ло капіталь не будівницт во. Масш та би йо го в цей
період бу ли справді вра жа ю чи ми. Впро довж 60–80�х років в АН УРСР вве де но
в дію май же мільйон квад рат них метрів ла бо ра тор них площ. Збу до ва но цілі ака -
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Рис. 2. За лу чен ня по за бюд жет них коштів для зміцнен ня
ма теріаль ноEтехнічної ба зи Ака демії на ук УРСР



деммістеч ка в Києві та До нець ку. Пе ре важ на більшість ака демічних інсти тутів у
всіх регіонах Ук раїни от ри ма ли нові кор пу си. За ку по ву ва ли унікальні при ла ди –
такі як рент генівські ус та нов ки, ла зерні інтер фе ро мет ри, елект ронні мікрос ко -
пи, елект ро ног ра фи, мас спе кт ро мет ри, об чис лю вальні ма ши ни то що.

Цент ралізо ва них бюд жет них коштів на це в той період не вис та ча ло. Го -
лов ною особ ливістю роз вит ку Ака демії на ук Ук раїни порівня но з інши ми рес -
публікансь ки ми ака деміями ста ло те, що во на зуміла за лу чи ти до сво го роз -
вит ку кош ти про мис ло вих підприємств, міністерств і відомств, зацікав ле них у
нап ра цю ван нях її інсти тутів. Масш та би ць о го на оч но де мо н струє рис. 2.
Щорічні капіта ло вк ла ден ня про мис ло вості всь о го СРСР у на ро щу ван ня по -
тенціалу ук раїнсь кої ака демії зрос ли від сімде ся тих до кінця вісімде ся тих
років більш ніж у три над цять разів. При ць о му кош ти, приз на чені без по се -
редньо для будівель но�мон таж них робіт, збіль ши ли ся май же в 50 разів15.

Як вид но з рис. 3, уп ро довж сімде ся тих років фінан су ван ня Ака демії з
дер жав но го бюд же ту зрос та ло порівня но повіль но. За де сять років во но збіль -
ши ло ся на 46%. У той са мий час об ся ги коштів, за лу че них за гос по дарсь ки ми
до го во ра ми, за цей період ви рос ли вчет ве ро і у 1980 р. зрівня ли ся з бюд жет ни -
ми асиг ну ван ня ми. От же, нап рикінці вісімде ся тих ук раїнсь ка Ака демія
знайш ла спосіб фак тич но под воїти кош ти, що вит ра ча ли на її ут ри ман ня і роз -
ви ток, порівня но з ти ми, що виділя ла їй дер жа ва цент ралізо ва но. Зав дя ки ць о -
му за галь не фінан су ван ня Ака демії збіль ши ло ся за цей період май же у 2,4 ра зи.
У період з 1980 до 1986 р. кош ти, що їх от ри му ва ла Ака демія від про мис ло вості
навіть пе ре ви щу ва ли бюд жетні асиг ну ван ня (у 1984 р. на 18,3%), і тен денція
до зрос тан ня цих коштів бу ла пе рер ва на ли ше внаслідок не од ноз нач них змін
в еко номіці, які по ча ли ся в період так зва ної “пе ре бу до ви”.

Зрос тан ня ре сурсів, які пог ли на ла на у ка, в цей період цілком при род но
по си лю ва ло ува гу до виз на чен ня ефек тив ності та ких вит рат, до по шу ку
відповіді на пи тан ня, наскіль ки на у ка – не вза галі, а ко жен конк рет ний інсти -
тут – є ре аль ним чин ни ком роз вит ку еко номіки.
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Рис. 3. Фінан су ван ня АН УРСР у 1960–1980Eті ро ки



Енергійний роз ви ток ака демічних інсти туцій та їхньої екс пе ри мен таль -
но�тех но логічної ба зи зу мо вив низ ку но вих ре зуль татів, а та кож вихід на
прин ци по во нові на у кові проб ле ми. В Ака демії на ук УРСР у 60–80�ті ро ки
сфор му ва ли ся на у кові шко ли і ко лек ти ви, очо лю вані ви дат ни ми вче ни ми, що
пра цю ва ли на світо во му та все со юз но му рівнях.

У ма те ма тиці досліджен ня з те орії функцій нелінійних ди фе ренційних
рівнянь і нелінійних ко ли вань ви ве ли ук раїнсь ку на у ку на пе ре дові ру бежі в
світі. Важ ливі ре зуль та ти бу ли от ри мані та кож у ге о метрії, ал гебрі, ма те ма -
тичній фізиці. Вче ним�ма те ма ти кам на ле жить пріори тет у роз роб ленні ефек -
тив них ме тодів наб ли же но го інтег ру ван ня ди фе ренційних рівнянь, по бу до ва -
на стро га аксіома ти ка асимп то тич них ме тодів нелінійної ме ханіки і те орія ба -
га то час тот них ко ли вань, на ос нові якої роз роб лені ма те ма тичні мо делі і ал го -
рит ми аналізу склад них явищ у нелінійних ко ли валь них сис те мах, які ма ють
ши ро ке по ши рен ня у при роді й техніці.

В Інсти туті ма те ма ти ки на у ко ва шко ла Ю.О. Мит ро польс ко го зо се ред -
жу ва ла зу сил ля на досліджен нях у га лузі нелінійної ме ханіки і якісної те орії
нелінійних ди фе ренційних рівнянь. Роз роб ле но те орію нес таціонар них про -
цесів у нелінійних сис те мах з ба гать ма сту пе ня ми віль ності та за галь ну те орію
інтег раль них мно го видів у нелінійній ме ханіці. Бу ло ство ре но ефек тивні об -
чис лю вальні ме то ди, які відігра ли знач ну роль у розв’язанні проб лем ядер ної
енер ге ти ки, радіофізи ки, елект роніки, космічної техніки, ме ханіки то що.
Інсти тут ма те ма ти ки АН УРСР на се ре ди ну 80�х років здо був 18 Дер жав них
премій, з них шість – Ленінсь ких.

Інсти тут прик лад них проб лем ме ханіки і ма те ма ти ки, ство ре ний у
Львові 1978 р. на базі Львівсь ко го філіалу ма те ма тич ної фізи ки Інсти ту ту ма -
те ма ти ки АН УРСР на чолі з йо го ди рек то ром�ор ганіза то ром Я.С. Підстри га -
чем, до сить швид ко зай няв провідні по зиції у ство ренні і роз вит ку те о ре тич -
них мо де лей ме ханіки де фор мо ва но го твер до го тіла, в га лузі тер мо ме ханіки
тіл не од норідної струк ту ри і ме тодів оп тимізації нап ру же но го ста ну в тер мо -
пруж них сис те мах, фізич но го мо де лю ван ня елект ро магнітних полів у зав дан -
нях елект ро розвіду ван ня ко рис них ко па лин. 

У 1970 р. в До нець ку ство ре но Інсти тут прик лад ної ма те ма ти ки і ме -
ханіки, спеціалізацією яко го ста ло роз роб лен ня те орії нелінійних еліптич них
за дач, нелінійних за дач ма те ма тич ної фізи ки, те орії функцій комп ле кс но го
змінно го, те орії сто хас тич них ди фе ренціаль них рівнянь, у га лузі ди наміки аб -
со лют но твер до го тіла з орієнтацією на вирішен ня конк рет них на род но гос по -
дарсь ких проб лем. Про ве дені у 1974 р. досліджен ня ха рак те ру по ши рен ня ме -
та но вугіль ної суміші у ви роб ле но му прос торі за рап то вих ви кидів знайш ли
зас то су ван ня у вугільній про мис ло вості і спри я ли підви щен ню без пе ки шах -
тарів. Досліджен ня ви ко ну ва ли ся в рам ках 9 комп ле кс них прог рам і планів
спіль них робіт АН УРСР і ря ду со юз них та рес публікансь ких міністерств для
пот реб вугіль ної і ме та лургійної про мис ло вості.

У га лузі об чис лю валь ної ма те ма ти ки й інфор ма ти ки роз ви не но за галь ну
те орію уп равління та її до дат ки до проб ле ми по бу до ви ав то ма ти зо ва них сис тем
уп равління, про ек ту ван ня й об роб лен ня да них. Од ним із флаг манів Ака демії
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на ук став під керівницт вом та ла но ви то го й енергійно го В.М. Глуш ко ва Інсти тут
кібер не ти ки, ре ор ганізо ва ний в на у ко во�технічний комп лекс у складі спеціаль -
но го конструк торсь ко го бю ро ма те ма тич них ма шин і сис тем, конструк торсь -
ко�тех но логічно го бю ро прог рам но го за без пе чен ня, на у ко во�ви роб ни чо го
цент ру “Орбіта”, екс пе ри мен таль но го за во ду. У се ре дині 80�х років в Інсти туті
пра цю ва ло 4 ака деміки і 7 членів�ко рес пон дентів АН УРСР, 59 док торів і 392
кан ди да ти на ук. Вчені ство ри ли те орію інтег ро ва них сис тем, що ма ла ве ли ке
зна чен ня для гнуч ких ав то ма ти зо ва них ви роб ництв. Роз роб ле но вітчиз ня ну
тех но логію прог ра му ван ня, яка за своїми мож ли вос тя ми бу ла на рівні світо вих
до сяг нень. Важ ливі ре зуль та ти от ри ма но в те орії диск рет них пе рет во рень. Ба -
га то зроб ле но для нап ра цю ван ня ба зо во го комп лек су ма те ма тич них і
технічних за собів ро бо то технічних сис тем ав то ма ти зації тех но логічних про -
цесів. Роз ви не но ме то ди сто хас тич но го прог ра му ван ня й ав то ма тич но го мо -
де лю ван ня склад них сис тем, на бу ли роз вит ку ро бо ти з проб лем розпізна ван -
ня об разів і ав то ма тич но го розпізна ван ня мо ви, за по чат ко ва но досліджен ня з
ме дич ної та біологічної кібер не ти ки. От ри мані ре зуль та ти знайш ли ши ро ке
зас то су ван ня в різних га лу зях гос по да р ства.

Під керівницт вом В.М. Глуш ко ва ство ре но серію універ саль них і
спеціалізо ва них об чис лю валь них ма шин, роз роб ле но кон цепцію ство рен ня
ме реж елект рон но�об чис лю валь них ма шин, ієрархічних ав то ма ти зо ва них
сис тем уп равління на род ним гос по да р ством, за галь но дер жав ної ав то ма ти зо -
ва ної сис те ми. Від 1964 ро ку роз по ча ли ся ро бо ти над ство рен ням ав то ма ти зо -
ва них сис тем уп равління підприємства ми. 

На ос нові роз роб ле ної В.М. Глуш ко вим за галь ної те орії ав то матів за -
про по но ва но прак тичні ме то ди ки про ек ту ван ня ок ре мих блоків і вузлів ЕОМ.
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(зліва направо) обговорюють проблеми комп’ютеризації рівнянь математичної фізики.

Київ, 1968.



Здійсню ва ло ся роз роб лен ня но вих технічних за собів – елект рон них об чис лю -
валь них і ке ру ю чих ма шин. Від 1965 ро ку роз по ча ло ся ви роб ни цт во ма лої
ЕОМ для інже нер них роз ра хунків “Мир�1”, 1967 р. з’явив ся пер ший зра зок
ке ру ю чої ЕОМ “Дніпро�2”, 1969 р. – но ва мо дифікація міні�ЕОМ “Мир�2”.
Інсти тут фун да мен таль ни ми ре зуль та та ми і нап ра цю ван ня ми здо був ви со кий
ав то ри тет як у країні, так і за її ме жа ми. Роз ви ну то те орію ав то ма ти зо ва них
сис тем уп равління й об роб лен ня да них різних класів, фізи ко�тех но логічні ос -
но ви ство рен ня но вих за собів кібер не тич ної техніки, швид ко го роз вит ку на -
бу ли абстра кт на і прик лад на те орія ав то матів (В.М. Глуш ков, О.А. Ле ти чевсь -
кий, Ю.В. Капіто но ва та ін.), прог ра му ван ня (К.Л. Ющен ко), те орія оп ти -
маль но го уп равління (В.С. Ми халєвич, Ю.М. Єрмольєв, Н.З. Шор та ін.), тео -
рія са мо нав чан ня ав то матів (В.М. Глуш ков), вчені роз роб ля ли нові ме то ди
аналізу та син те зу ав то матів, оп раць о ву ва ли те орію диск рет них пе рет во рю -
вачів (В.М. Глуш ков та ін.) то що. Інсти тут ба га то зро бив для ство рен ня в
країні ав то ма ти зо ва них сис тем уп равління підприємства ми та індустрії об чис -
лю валь ної техніки.

Помітною но вацією став цикл фун да мен таль них і прик лад них
досліджень (керівник М.М. Амо сов) з розпізна ван ня сиг налів і зоб ра жень та
ство рен ня на їх ос нові інте лек ту аль них інфор маційних тех но логій і сис тем.

Очо лю ва ний В.М. Глуш ко вим Інсти тут кібер не ти ки та йо го на у ко ва
шко ла посіли провідне місце в га лузі кібер не ти ки й об чис лю валь ної техніки в
СРСР, от ри мав ши виз нан ня у всь о му світі.

Для розв’язан ня ши ро ко го ко ла фун да мен таль них і прик лад них на у ко -
во�технічних проб лем реєстрації, збе ре жен ня та відтво рен ня інфор мації у
1988 р. бу ло зас но ва но Інсти тут проб лем реєстрації інфор мації, який очо лює
член�ко рес пон дент НАН Ук раїни В.В. Пет ров.

У га лузі ме ханіки суттєвий вне сок зроб ле но у те орію гірос копів та її до -
датків, те орії пруж ності, досліджен ня фізи ко�ме ханічних влас ти вос тей про -
гре сив них конструкційних ма теріалів. В Інсти туті ме ханіки на ос нові те орії
тер моп лас тич ності роз роб ле но ме то ди роз ра хун ку еле ментів ядер них ре ак -
торів, па ро вих і га зо вих турбін. Ба га торічні досліджен ня і нап ра цю ван ня на у -
ковців Інсти ту ту під керівницт вом О.М. Гу зя уза галь не но в п’яти томній ко -
лек тивній мо ног рафії “Ме то ди роз ра хун ку обо ло нок” та три томній праці
“Ме ханіка ком по зиційних ма теріалів і еле ментів конструкцій”. Важ ли ву роль
для роз вит ку Інсти ту ту ме ханіки зігра ло за мов лен ня го лов но го конструк то ра
ОКБ�586 (ра ке то будівно го комп лек су у Дніпро пет ровсь ку) М.К. Ян ге ля з ви -
вчен ня ак ту аль них пи тань ме ханіки і ма теріалоз на в ства ра кет. Це спри я ло
інтен сив но му впро вад жен ню в Інсти туті но вих на у ко вих нап рямів, які ма ли
конк рет ну прак тич ну спря мо ваність, – ме ханіки ком по зиційних ма теріалів
де терміно ва ної і сто хас тич ної струк ту ри, чис ло вих ме тодів те орії обо ло нок,
аналітич ної ме ханіки поліаг ре гат них сис тем, нелінійної те орії прос то ро вих
ко ли вань твер дих тіл і тіл з ріди ною. В свою чер гу це за без пе чи ло знач ний роз -
ви ток усь о го Інсти ту ту, який от ри мав у своє роз по ряд жен ня спеціальні
конструк торсь ко�тех но логічні служ би, дослідне ви роб ни цт во то що. Но вих
імпульсів роз вит ку здо бу ла і на у ко ва шко ла ме ханіки суціль но го се ре до ви ща,
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за по чат ко ва на ака деміком Г.М. Савіним.
Ве ли ке прак тич не зна чен ня, особ ли во для ма ши но бу ду ван ня, ма ли ре -

зуль та ти досліджень проб лем ди наміки склад них ме ханічних сис тем, міцності
ма теріалів і конструкцій в екстре маль них умо вах експлу а тації, стійкості плас тин
і обо ло нок. На у ко ва шко ла Г.С. Пи са рен ка в Інсти туті проб лем міцності, який
бу ло виз на но го лов ним в СРСР у га лузі роз роб лен ня кри теріїв не су чої здат ності
та дов говічності конструкційних еле ментів ядер них ре ак торів, про во ди ла те о ре -
тичні й екс пе ри мен тальні досліджен ня, спря мо вані на вста нов лен ня кри теріїв
міцності ма теріалів і еле ментів конструкцій, а та кож на підви щен ня їх надійності
та дов говічності з ура ху ван ням конструк тив но�тех но логічних фак торів, нап ру -
же но го ста ну та ре жимів си ло во го і теп ло во го на ван та жен ня.

У 1980 р. на базі Дніпро пет ровсь ко го відділен ня Інсти ту ту ме ханіки
АН УРСР ство ре но Інсти тут технічної ме ханіки, який очо лив В.В. Пи ли пен -
ко. Ко лек тив Інсти ту ту, зорієнто ва ний на на у ко ве за без пе чен ня космічно го
СКБ “Півден не”, зай няв провідне місце в СРСР у га лузі ди наміки енер ге тич -
них ус та но вок з ура ху ван ням кавітаційних явищ, га зо ди намічно го уп равління
надз ву ко ви ми стру мин ни ми енер ге тич них ус та но вок, взаємодії тіл з іоно -
сфер ною плаз мою. 

Інсти тут ге о технічної ме ханіки у Дніпро пет ровсь ку бу ло виз на но
провідним у СРСР у роз роб ленні те о ре тич них ос нов, техніки і тех но логії ви -
до бут ку ко рис них ко па лин на ве ли ких гли би нах. У нь о му під керівницт вом
В.М. По ту раєва ефек тив но го роз вит ку на бу ли такі на у кові нап ря ми: вив чен ня
про цесів, що відбу ва ють ся в гірсь ко му ма сиві під дією при род них сил при по -
ру шенні йо го суціль ності, ство рен ня ме тодів і технічних за собів ке ру ван ня
аеро  га зо тер мо ди намічни ми про це са ми та роз роб лен ня ко рис них ко па лин на
ве ли ких гли би нах. Ва гомі ре зуль та ти одер жа но в га лузі ме ханіки гірсь ких
порід та їх руй ну ван ня, те орії гірсь ких ма шин і ро бо чих про цесів, руд ни ко вої
ае ро га зо ди наміки. Розвинуто те о ре тичні ос но ви роз роб лен ня гірни чих ма -
сивів, да но на у ко ве обґрун ту ван ня ви ки дів порід та га зу, ме то дів про дов жен ня
в разі пот ре би бо роть би з ни ми, ство ре но нові надійні ви ди гірсь ко го транс -
пор ту і об лад нан ня, ефек тивні тех но логії ви до бут ку ко рис них ко па лин. 

Інсти тут гідро ме ханіки, спеціалізу ю чись на фун да мен таль них та при -
клад них досліджен нях у га лузі гідро ди наміки гідрофізич них і гідро а кус тич них
сис тем, ру хо мих об’єктів, гідро технічних спо руд, посів провідне місце в СРСР
у вив ченні мікрост рук ту ри гідро тер мо ди намічних про цесів, які ви ни ка ють під
час взаємодії тур бу ле нт них течій з по ля ми різної фізич ної при ро ди.

Ши ро ко го роз вит ку в Ук раїні на бу ли досліджен ня ак ту аль них проб лем
су час ної фізи ки, зок ре ма ба гать ох її нап рямів: те о ре тич ної, фізи ки твер до го
тіла, низь ких тем пе ра тур, ядер ної, радіофізи ки, напівпровідників, елек -
троніки, фізи ки плаз ми. Ак тивізу ва ли ся ро бо ти з фізи ки ви со ких енергій та
ке ро ва но го тер мо я дер но го син те зу на власній екс пе ри мен тальній базі, фізи ки
твер до го тіла й фізич но го ма теріалоз на в ства, кріогеніки, що ма ло ве ли ке зна -
чен ня для ство рен ня ма теріалів з на пе ред за да ни ми влас ти вос тя ми, но вих тех -
но логій і об лад нан ня для су час ної техніки. Ство ре но нові на у кові нап ря ми: тео-

рія нев по ряд ко ва них сис тем і фізи ка кван то вих крис талів (І.М. Ліфшиць),

До 90�річчя від дня заснування 121

1.6. Час підне сен ня і ва го мих звер шень (1960–1990 рр.)



фізи ка ек си тон них станів у мо ле ку ляр них крис та лах (А.Ф. При хоть ко,
О.С. Да ви дов), фізи ка ви со ких тисків при низь ких тем пе ра ту рах (Б.Г. Ла -
зарєв), ре ля тивістсь ка й не ре ля тивістсь ка плаз мо ва елект роніка (Я.Б. Файн -
берг), надп ровідни ко ве при ла до бу ду ван ня (Б.І. Вєркін), фізи ка га ря чих
елект ронів та елект роніка острівко вих плівок (П.Г. Бор зяк), диф ракційна
елект роніка (В.П. Шес то па лов), радіоо ке а ног рафія (С.Я. Бра у де), низь ко тем -
пе ра тур не та ва ку ум не ма теріалоз на в ство, кріое ле кт рома ши но бу ду ван ня
(Б.І. Вєркін) та ін. Відкри то проміжний фа зо вий стан в ан ти фе ро маг не ти ках
(В.Г. Бар’ях тар, О.О. Галкін, В.Н. Єре мен ко), біек си то ни та поліек си то ни
(А.Ф. При хоть ко), доп ле ро ни (Л.Т. Цим бал) та ін. Пе ред ба че но яви ще ут во -
рен ня силь но де фор мо ва них важ ких атом них ядер у квазістаціонар но му стані
(В.М. Стру тинсь кий), флук ту о ни (І.М. Ліфшиць, М.О. Кри вог лаз). Роз роб ле -
но те орію елект ро магнітних флук ту ацій у плазмі (О.Г. Си тен ко), те орію
спектрів подвійно го елект рон но�ядер но го ре зо нан су (М.Ф. Дей ген), мікро -
скопічну те орію роз чинів елект ролітів (І.Р. Юх новсь кий), зак ла де но фізичні
ос но ви швидкісно го елект ро термічно го об роб лен ня ста лей та сплавів
(В.Н. Гриднєв, В.І. Трефілов), магніто оп ти ки ан ти фе ро маг не тиків (В.Н. Єре -
мен ко), не ко ге ре нт ної оп то е ле кт роніки (С.В. Свєчни ков)16.

Досліджен ня в га лузі фізич них на ук про во ди ли ся у Харківсь ко му фізи -
ко�технічно му інсти туті, Інсти ту тах фізи ки, напівпровідників та ме та лофізи -
ки, Інсти туті радіофізи ки й елект роніки, Фізи ко�технічно му інсти туті низь -
ких тем пе ра тур, охоп лю ючи прин ци по во нові нап рям ки, зок ре ма фізи ку
плаз ми і ке ро ва ний тер мо я дер ний син тез, ре ак тор не ма теріалоз на в ство то що.
Тех но логічна ба за на у ко вих розвідок пос ту по во роз ши рю ва ла ся. Ста ва ли до
ла ду по тужні прис ко рю вачі за ряд же них час ти нок, на яких роз гор та ли ся ши -
рокі прог ра ми ядер но�фізич них екс пе ри ментів.

Но вим нап ря мом досліджень у Харківсь ко му фізи ко�технічно му інсти -
туті ста ло фізич не ма теріалоз на в ство, зок ре ма роз роб лен ня ядер но го па ли ва,
ство рен ня но вих конструкційних і ре ак тор них ма теріалів. Відо ма в світі на у -
ко ва шко ла К.Д. Си нель ни ко ва в га лузі фізи ки і техніки прис ко рю вачів, ва ку -
ум ної техніки, фізич но го ма теріалоз на в ства, фізи ки плаз ми і проб лем ке ро ва -
но го тер мо я дер но го син те зу от ри ма ла но вий імпульс для сво го роз вит ку в
нап рямі фізич но го ма теріалоз на в ства. В Інсти туті ор ганізо ва но відділ фізи ки
плаз ми, роз по ча ли ство рю ва ти влас ну екс пе ри мен таль ну ба зу для про ве ден ня
тер мо я дер них досліджень, унаслідок екс пе ри ментів ви яв ле но ано маль ну
елект роп ровідність плаз ми та її тур бу ле нт не нагріван ня. В 60�х ро ках те о ре ти -
ки Інсти ту ту  по ча ли роз роб лен ня ме тодів досліджен ня нелінійних про цесів у
тур бу лентній плазмі, за по чат ко ва но плаз мо ву елект роніку. Успішно роз ви ва -
ли ся на у кові шко ли О.І. Ахієзе ра та Я.Б. Файн бер га, опрацьову ю чи проб ле ми
фізи ки ви со ких енергій та еле мен тар них час ти нок, фізи ки плаз ми, ста тич ної
фізи ки, фізи ки твер до го тіла і маг не тиз му. Те о ре ти ки Інсти ту ту (шко ла
І.М. Ліфши ця) роз ро би ли елект рон ну те орію ме талів. Учені у Хар кові ефек -
тив но роз ви ва ли те орію твер до го тіла.

Фун да мен таль не і прик лад не зна чен ня ма ли до сяг нен ня фізиків Ака -
демії на ук у га лузі спект рос копії крис талів, фа зо вих пе рет во рень у ме та лах і
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спла вах, маг не тиз му, фізи ки радіаційних пош код жень у твер дих тілах. Ство ре -
но стро гу те орію кван то вих станів, що доз во ли ло пе ред ба чи ти но вий тип
елект рон них станів – флук ту онів, які відігра ва ли важ ли ву роль у розсіянні
крис та ла ми рент генівсь ких про менів, теп ло вих нейт ронів то що. По туж ний
роз ви ток от ри ма ла те орія ек си тонів у мо ле ку ляр них крис та лах, на ос нові якої
пе ред ба че но і вив че но їхні оп тичні влас ти вості. Роз ви не но ме тод ту нель ної
спект рос копії під тис ком.

У ХФТІ по бу до ва но низ ку тер мо я дер них ус та но вок сте ла ра тор но го ти -
пу, зок ре ма “Ура ган” (В.Т. То лок), ро бо ти на яких ма ли зав дан ням одер жа ти
плаз му з па ра мет ра ми тер мо я дер но го ре ак то ра, ство ре но ви со ко е фек тивні
гелієві над ви со ко ва ку умні на со си та роз роб ле но ре ко мен дації щодо їх зас то -
су ван ня в інсти тутсь ких тер мо я дер них ус та нов ках (Б.Г. Ла зарєв, Є.С. Бо ро -
вик). На лінійних і елект рос та тич них прис ко рю ва чах у ХФТІ ви ко на но ши -

рокі комп лексні досліджен ня з екс пе ри мен таль ної фізи ки ви со ких енергій. 
Ве ли ким до сяг нен ням бу ло ство рен ня послідов ної те орії елект рон но го

енер ге тич но го спект ру ме талів, а також роз ви ток уяв лень про зо наль ну струк -
ту ру пе рехідних ме талів і сплавів на їх ос нові. Аналіз змін, які ви ни ка ють у ме -
та лах і спла вах під час термічно го об роб лен ня, дав можливість роз ро би ти те -
орію фа зо вих пе рет во рень, що має ве ли ке зна чен ня для ме та лургії. Відкри то
нові фізичні яви ща, зок ре ма проміжний фа зо вий стан в ан ти фе ро маг не ти ках,
елект рон но�оп тичні фа зові пе ре хо ди ме талів при пруж них де фор маціях, тер -
моп руж ну рівно ва гу при фа зо вих пе рет во рен нях мар тен сит но го ти пу.
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Ши ро ковідо ми ми ста ли ро бо ти з фізи ки низь ких тем пе ра тур. Фізи -
ко�технічний інсти тут низь ких тем пе ра тур ство ре но на базі ХФТІ як на у ко -
во�технічний комп лекс, до скла ду яко го ввійшли Інсти тут, конструк торсь -
ко�тех но логічне бю ро, дослідне ви роб ни цт во, дослідний за вод, об чис лю валь -
ний центр для ви ко нан ня пов но го цик лу екс пе ри ментів і роз роб лень. Інсти -
тут швид ко зрос тав, ви ко ну ю чи як фун да мен тальні, так і прик ладні
досліджен ня. Вста нов ле но при ро ду і вив че но влас ти вості орбіталь но го маг не -
тиз му елект ронів у ме та лах, от ри ма но нові відо мості про фізичні влас ти вості
кріок рис талів. Знач но роз ви не но уяв лен ня про надп ровідність, що доз во ли ло
ство ри ти нові надп ровідні ма теріали з ре ко рд ни ми па ра мет ра ми. Із зас ну ван -
ням Інсти ту ту харківсь ка шко ла кріогеніки, за по чат ко ва на у 30�ті роки ХХ ст.
Л.В. Шуб ни ко вим, от ри ма ла но вий роз ви ток у дочірніх шко лах Б.Г. Ла зарєва,
Б.І. Вєркіна та О.О. Галкіна.

Виріс з ХФТІ і здобув світо ве виз нан ня Інсти тут радіофізи ки і елект -
роніки, який мав стра тегічне зна чен ня, зай ма ю чись обо рон но�космічною те -
ма ти кою, що за без пе чи ло зрос тан ня йо го екс пе ри мен таль ної ба зи. Роз роб -
лен ня і ство рен ня в Інсти туті по туж них маг нет ронів поєдну ва ло ся з до слід -
жен ня ми в радіоло кації, радіонавігації, радіос пе кт рос копії, радіоме те о ро логії

і радіоаст ро номії. З уве ден ням у дію унікаль ної радіоаст ро номічної об сер ва -
торії та спо руд жен ням гігантсь ко го радіоте лес ко па УТР�2 Інсти тут зай няв
провідне місце в роз роб ленні проб лем фізи ки і техніки мілімет ро вих та
субмілімет ро вих радіох виль. 

Суттєвих успіхів до сяг ну то в га лузі фізи ки напівпровідників. Ство ре но
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фун да мен таль ну те орію по ля ронів. Екс пе ри мен таль но ви яв ле но і вив че но
ефек ти та яви ща в напівпровідни ках у різних фізи ко�хімічних умо вах. Роз роб -
ле но фізи ко�технічні ос но ви не ко ге ре нт ної оп то е ле кт роніки – перс пек тив но -
го нап ря му в га лузі об роб лен ня і пе ре да ван ня елект рич них та оп тич них сиг -
налів, які ста ли фун да мен таль ною ба зою ство рен ня прин ци по во но вих фо то -
е ле кт рич них при ладів.

Сфор му ва лись і от ри ма ли роз ви ток нові на у кові нап ря ми – ди фракцій на
елект роніка і квазіоп тич на радіометрія. Ство ре но різні радіофізичні і радіо-
технічні прист рої та при ла ди. Дослідження у га лузі елект ро ди наміки відкри тих
сис тем уможливили по бу дову спект раль ної те орії відкри тих ре зо на торів.

Ши ро ко зас то со ву ва ли ся в на род но му гос по дарстві радіофізичні ме то ди дис -
танційно го зон ду ван ня суші і морсь кої по верхні Землі з ае ро космічних носіїв.

Нап ра цю ван ня в га лузі фізич ної і кван то вої елект роніки сти му лю ва ло
розв’язан ня низ ки важ ли вих на у ко вих та прик лад них зав дань. На ос нові не -
ме та ле вих крис талів, склад них напівпровідників і ор ганічних барв ників ство -
ре но унікаль ний комп лекс ла зерів із пе ре бу до вою спект ру ге не раційно го ви -
проміню ван ня в ши ро ко му діапа зоні хвиль та ла зерні спект ро мет ри.

Гли бокі розвідки фізич ної при ро ди про цесів пе ре но су елект ронів в
об’ємі і на по верхні твер дих тіл спри я ли ви яв лен ню невідо мих раніше ефектів,
які ви ко рис то ву ва ли ся для роз роб лен ня но вих типів тер мо емісійних пе рет во -
рю вачів, вип рям лячів, підси лю вачів, еле ментів пам’яті ЕОМ, для ство рен ня
но вих мас�спект раль них мікрос копів то що.

Знач них успіхів до сяг ну то у досліджен нях з ядер ної фізи ки. Ство ре но
по коління но вих ге не ра торів, ре ак торів і прис ко рю вачів, приз на че них як для
на у ко вих цілей, так і для ви ко рис тан ня в на род но му гос по дарстві. Особ ли ву
цінність ста нов лять от ри мані з ви со кою точністю нейт ронні конс тан ти важ -
ли вих ре ак тор них ма теріалів.

На ос нові розвідок з пи тань те орії яд ра і кван то вої те орії по ля ство ре но
диф ракційну те орію ядер них про цесів, те орії обо лон ко вої струк ту ри сфе рич -
них і де фор мо ва них ядер, ядер важ ких еле ментів, слаб ких взаємодій то що.

Досліджен ня в га лузі фізи ки ви со ко тем пе ра тур ної плаз ми спри я ли
відкрит тю явищ ано маль ної про тидії і тур бу ле нт но го навіюван ня плаз ми,
про ход жен ня хвиль крізь хвиль о вий бар’єр, ви яв лен ня в плазмі ко лек тив них
про цесів, об лас тей по ни же но го тис ку та інших ефектів при її взаємодії з пуч -
ка ми за ряд же них час ти нок. Роз роб ле но низ ку те орій, які розк ри ва ють різні
сто ро ни фізи ки ви со ко тем пе ра тур ної плаз ми.

В Інсти туті фізи ки в Києві став до ла ду ядер ний ре ак тор, що да ло мож -
ливість ши ро ко роз гор ну ти екс пе ри мен ти з нейт рон ної фізи ки. В ре зуль таті
тут бу ло зак ла де но ос но ви фізи ки ек си тон них станів мо ле ку ляр них крис талів.

О.О. Галкін у До нець ко му фізи ко�технічно му інсти туті роз ро бив ме тод
нес таціонар ної гідро е к струзії, який доз во лив ство рю ва ти ма теріали з ве ли ким
за па сом міцності, та кож уче ний зап ро по ну вав низ ку оригіналь них тех но логій
об роб лен ня крих ких ме талів і сплавів тис ком.

В Інсти туті фізи ки А.Ф. При хоть ко роз гор ну ла ро бо ти з фізи ки кріо -
крис талів, які за вер ши ли ся відкрит тям склад них квазічас ти нок та збуд жень
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фо нонів, маг нонів та ек си тонів. Тут роз роб ле но та кож фізичні ос но ви і ме то -
ди ке ру ван ня час то тою ви му ше но го вип роміню ван ня, ство ре но ла зе ри з пе ре -
бу до вою спект ру ге не раційно го вип роміню ван ня (М.С. Бро дин, М.Т. Шпак),
про ве де но ба га то екс пе ри ментів із ди намічної го лог рафії.

В Інсти туті напівпровідників під керівницт вом В.Є. Лаш карь о ва успішно
роз ви ва лись досліджен ня фо то е ле кт рич них явищ у напівпровідни ках, по бу до -
ва но за галь ну кар ти ну пе ребігу нерівно важ них про цесів у напівпровідни ках при
дії різно го ро ду вип роміню вань, ви ко на но ши ро кий цикл робіт з вив чен ня при -
ро ди по ве рх не вих елект рон них центрів (О.В. Снітко).

Вчені�фізи ки ви я ви ли но вий тип субструк тур но го зміцнен ня в ту гоп лав -
ких ме та лах і спла вах. Роз ви ток те о ре тич них ос нов ць о го ефек ту відкрив нові
мож ли вості для ство рен ня ту гоп лав ких спо лук з ви со кою низь ко тем пе ра тур -
ною плас тичністю. Ве ли ке прак тич не зна чен ня ма ло роз роб лен ня фізич ної тео-
рії ви со ко тем пе ра тур ної міцності і пов зу чості ге те ро ген них сис тем.

Ме та лоз нав чу те ма ти ку ши ро ко предс та ви ла шко ла Г.В. Кур дю мо ва –
В.Н. Гриднєва в Інсти туті ме та лофізи ки. Особ ли вий інте рес вик ли ка ли розвідки
при ро ди ви со коміцно го ста ну сталі, жа роміцності ме талів, що ма ли ве ли ке зна -
чен ня як для фун да мен таль них, так і для прик лад них на ук. Ство ре но і впро вад -
же но нові тех но логічні про це си тер мо об роб лен ня конструкційних ма теріалів,
зак ла де но ос но ви про цесів тер мозміцнен ня ста лей і сплавів.

В Інсти туті радіофізи ки та елект роніки на ос нові но вих фізич них прин -
ципів роз роб ле но нові ме то ди ге не рації мілі� та субмілімет ро вих хвиль, що да -
ло мож ливість ство ри ти й впро ва ди ти у ви роб ни цт во серію маг нет ронів
імпульс ної і не пе ре рв ної дії, ге не ру ю чих ко ли вань з дов жи ною хвилі від 2 см
до 0,5 мм. Ство ре но елект ро ва ку умні при ла ди з дов жи ною хвилі від 10 до
0,5 мм (О.Я. Уси ков та ін.). Роз роб ле но комп лек ти радіовимірю валь ної апа ра -
ту ри в мілімет ро во му діапа зоні.

У 60�х ро ках ХХ ст. впро вад же но прин цип по бу до ви і ство ре но чо ти ри
по коління ши ро кос му го вих елект рич но ке ро ва них ан тен, зок ре ма радіоте лес -
коп УТР�2, що від 1972 р. ви ко рис то вуєть ся для ре гу ляр них спос те ре жень. На
цих радіоте лес ко пах одер жа но чи ма ло да них, пов’яза них з вив чен ням диск -
рет них дже рел космічно го вип роміню ван ня, зок ре ма пуль сарів (С.Я. Бра у де
та ін.). Ви ко нані масш табні й сис те ма тичні досліджен ня в га лузі космічної
радіофізи ки та де ка мет ро вої радіоаст ро номії спри я ли ор ганізації в складі
Інсти ту ту Відділен ня радіоаст ро номії, на базі яко го 1985 ро ку ство ре но
Радіоаст ро номічний інсти тут.

Но ви ми да ни ми зба га ти ла ся на у ка про Всесвіт. Ви яв ле но невідомі раніше
дже ре ла космічних вип роміню вань, вив че но ево люцію низ ки зо ря них сис тем,
виз на че но фізичні ха рак те рис ти ки ат мос фе ри Сон ця, пла нет, де я ких зірок.
Здійснен ню аст ро номічних спос те ре жень спри я ло зас то су ван ня новітньої апа ра -
ту ри, роз роб ле ної ук раїнсь ки ми вче ни ми. Досліджен ня космічних об’єктів і
міжзо ря но го прос то ру да ли змо гу на у ков цям по бу ду ва ти оригінальні те о ре тичні
мо делі, ство ри ти унікальні ка та ло ги зірок і різних дже рел вип роміню ван ня.

У Го ловній аст ро номічній об сер ва торії ут во ри ла ся шко ла спеціалістів з
вив чен ня обер тан ня Землі та фун да мен таль ної аст ро метрії (Є.П. Фе до ров,
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Я.С. Яцків та ін.). Одер жа но важ ливі ре зуль та ти в га лузі фізи ки ко мет і спос те ре -
жень нес таціонар них зір. Об сер ва торія ста ла го лов ною ус та но вою в СРСР з на -
зем но го за без пе чен ня космічної місії вітчиз ня ної ав то ма тич ної станції до ко ме -
ти Гал лея. Київські аст ро но ми бра ли участь у ви ко нанні все со юз них ціль о вих
комп ле кс них прог рам з роз роб лен ня ме тодів прог но зу ван ня зем лет русів, ви зна -
чен ня точ них по ло жень тіл Со няч ної сис те ми, вив чен ня ко ме ти Гал лея. ГАО на -
ла го ди ла на у ко ве співробітницт во з інши ми країна ми над ба гать ма про ектами.

У га лузі на ук про Зем лю одер жа ли роз ви ток нові на у кові нап ря ми – абсо -
лют на ге ох ро но логія, крис та лохімія, ру до ут во рен ня. Ук раїнські вчені зап ро -
по ну ва ли су часні міне ра логічні і ге охімічні кри терії по шу ку ко рис них ко па -
лин, рідкісних, коль о ро вих і до ро гоцінних ме талів. Ге офізи ки вста но ви ли за -
ко номірності фор му ван ня ба га ток рат них сейсмічних хвиль у ба га то ша ро вих
ге о логічних се ре до ви щах і виз на чи ли ха рак те рис ти ки магнітно го і гра вітацій -
но го полів, скла ли кар ту теп ло вих по токів Євро пи.

Ве ли ке зна чен ня для відкрит тя но вих пок ладів заліза, ти та ну, рідкісних
і розсіяних еле ментів ма ло роз роб лен ня те о ре тич них ас пектів ге не зи су
залізис то�кремнієвих фор мацій, ме та со ма титів і кар бо натів. Важ ли ву роль у
роз ши ренні залізо руд ної, вугіль ної і га зо наф то вої баз Ук раїни відігра ва ли
прог нозні оцінки і ре ко мен дації з їх ви яв лен ня і роз роб лен ня, скла дені на ос -
но ві комп ле кс них досліджень за ко номірнос тей ство рен ня та розміщен ня цих
пок ладів на те ри торії Ук раїни.

На ос нові відкрит тя роз чин ності наф ти у воді в пев них ба ро мет рич них
умо вах ство ре но но ву тех но логію роз роб лен ня наф то вих пок ладів, що да ло
змо гу знач но збіль ши ти відбір наф ти з пластів.

Знач ним був вне сок уче них у роз роб лен ня проб лем гідро ге о логії. Дослідже -
но і те о ре тич но обґрун то ва но за ко номірності фор му ван ня, вис на жен ня і заб руд -
нен ня підзем них вод у різних регіонах Ук раїни, виз на че но їх ба ланс і рух, оціне но
ре сур си у зв’яз ку з перс пек тив ним роз вит ком во до пос та чан ня.

В Інсти туті ге о логічних на ук співробітни ки про во ди ли досліджен ня в
га лузі за галь ної ге о логії, ге о тек тоніки, стра тиг рафії і па ле он то логії, гідро ге о -
логії, вив ча ли проб ле ми наф то� і га зо нос ності. Тут роз роб ле но те о ре тичні ос -
но ви по шу ку залізних руд, мар ган це во�залізних конк рецій, будівель них ма -
теріалів у при бе реж них райо нах Чор но го і Азовсь ко го морів. Ство ре но під
керівницт вом В.Г. Бон дар чу ка ба га то том ну “Стра тиг рафію УРСР”. Вив чен ня
літо логічних особ ли вос тей оса до во го чох ла в районі Дніпровсь ко�До нець кої
за па ди ни дало змогу підго ту ва ти і пе ре да ти ви роб ни чим ор ганізаціям ре ко -
мен дації для по шу ку наф то вих та га зо вих ро до вищ. Зроб ле но прог ноз експлу -
а таційних ре сурсів підзем них вод у районі ве ли ких міст Ук раїни.

Інсти тут ге о логії і ге охімії го рю чих ко па лин роз роб ляв на у кові ос но ви
по шу ку та розвіду ван ня ро до вищ наф ти, га зу, вугілля, го рю чих сланців і сірки
в ме жах Ук раїни. У 70�х ро ках ХХ ст. гру па співробітників Інсти ту ту під
керівницт вом В.Б. Пор фир’єва обґрун ту ва ла те орію міне раль но го син те зу
наф ти і га зу. Г.Н. До лен ко ство рив мо дель роз вит ку наф то га зо нос них
провінцій та фор му ван ня наф то вих і га зо вих ро до вищ у зв’яз ку з про це са ми у
верхній мантії Землі. В першій по ло вині 80�х років ХХ ст. оп раць о ва но но ву
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тех но логію підзем ної га зифікації не кон диційних за пасів вугілля на во до кис -
не во му ре а генті. 

В Інсти туті ге офізи ки шко ла С.І. Суб ботіна (А.В. Че ку нов, В.Б. Со ло -
губ, В.І. Ста рос тен ко, Є.Г. Бу лах, С.С. Кра совсь кий, Р.І. Ку тас та ін.) роз ро би -
ла те орію при чин тек тонічних рухів і ме ханізму фор му ван ня струк тур зем ної
ко ри. От ри ма ли виз нан ня те орія, ме то ди ка і ре зуль та ти вив чен ня літос фе ри
Ук раїни та при лег лих те ри торій за комп лек сом да них сейс мо метрії,
гравіметрії і ге о термії. Інсти тут пра цю вав у та ких нап рям ках: вив чен ня зем ної
ко ри і верхньої мантії за до по мо гою комп лек су ге офізич них ме тодів; роз роб -
лен ня те орії і ме то ди ки ге офізич них досліджень; ство рен ня ав то ма ти зо ва них
сис тем інтерп ре тації ге офізич них да них і при ладів. Досліджен ня зем ної ко ри і
верхньої мантії Ук раїни, Півден но�Східної Євро пи та Індії на у ковці Інсти ту ту
про во ди ли в рам ках міжна род них про ектів. 

У га лузі ге о ди наміки ви бу ху вчені досліджу ва ли фізичні ас пек ти ви бу -
хо во го де фор му ван ня, оп раць о ву ва ли ме то ди ке ру ван ня цим про це сом. Ство -
ре но нові тех но логії і за со би їх ре алізації, впро вад жені, зок ре ма, для
будівницт ва ка налів.

Пол тавсь ка гравімет рич на об сер ва торія ви ко ну ва ла ви со ко точні спо -
сте ре жен ня ко ли вань ши ро ти для виз на чен ня ру ху зем них по люсів.

Інсти тут ге охімії й фізи ки міне ралів на чолі з ди рек то ром�ор ганіза то ром
М.П. Се ме нен ком здійсню вав фун да мен тальні досліджен ня з ге охімії, міне ра -
логії, пет ро логії і ме та ло генії. Оп раць о ву ва ли ся нові те о ре тичні по ло жен ня у
вив ченні міне ралів, гірсь ких порід і ге о логічних про цесів на фізи ко�хімічній ос -
нові, про во ди ли ся прик ладні досліджен ня, спря мо вані на підви щен ня ефек тив -
ності по шуків руд них і не руд них ко рис них ко па лин. Роз роб ле но уяв лен ня про
до кембрійсь ку історію фор му ван ня Ук раїнсь ко го щи та і роз ви ток зем ної ко ри в
ціло му. Здійсню ва ли ся досліджен ня з радіоге о логії та ге охімії стабіль них ізо -
топів, скла де но ка та ло ги ізо топ них дат і ге ох ро но логічні кар ти фун да мен ту Ук -
раїни, зап ро по но ва но ме то ди ку виділен ня віко вих меж струк тур них ярусів до -
кембрію. Фун да мен таль не зна чен ня ма ли праці О.С. По ва рен них і Є.К. Ла за -
рен ка з крис та лохімії, те о ре тич ної та регіональ ної міне ра логії.

Оке а но ло ги по бу ду ва ли єди ну мо дель цир ку ляції оке а ну й ат мос фе ри,
яка знач ною мірою виз на чає по го ду і клімат на пла неті, а та кож впли ває на
фор му ван ня біологічних та енер ге тич них ре сурсів Світо во го оке а ну. Роз роб -
ле но те о ре тичні ос но ви роз ра хун ку і прог но зу ван ня оке анічних хвиль о вих
про цесів. Від 1963 ро ку Морсь кий гідрофізич ний інсти тут, єди на в СРСР
спеціалізо ва на на у ко во�дослідна ус та но ва в га лузі фізи ки оке а ну, пе ремістив -
ся до Се вас то по ля. Інсти тут пра цю вав у та ких нап ря мах: те о ре тичні і прик -
ладні досліджен ня цир ку ляції вод Світо во го оке а ну, вив чен ня про цесів
взаємодії оке а ну та ат мос фе ри, по ве рх не вих і внутрішніх хвиль, оке анічної
тур бу ле нт ності в ме жах ме зо� і мікро ма сш табів. Інсти тут мав спеціаль но об -
лад нані гідрофізичні поліго ни й оке а ног рафічну плат фор му та п’ять на у ко -
во�дослідних су ден. На межі 70–80�х років ХХ ст. ак тивізу ва ли ся досліджен ня
гео  логії оке анів і морів з ви ко рис тан ням на у ко во�дослідних су ден “Ака демік
Вер надсь кий”, “Фад дей Беллінсга у зен”, “Гідро лог”. Ви яв ле но унікальні по ля
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Ветерани Інституту геологічних наук АН УРСР: зліва направо 1Eй ряд – директор
Інституту членEкореспондент АН УРСР В.Я. Дідковський, членEкореспондент АН УРСР

К.Й. Новик, академік АН УРСР В.Б. Порфир’єв, академік АН УРСР В.Г. Бондарчук,
О.К. КаптаренкоEЧерноусова, М.П. КожичEЗеленко; 2Eй ряд – Д.Є. Айзенверг,

Т.Ю. Лапчик, Н.Є. Бражникова, П.Д. Потієвська, П.Л. Шульга, І.М. Ямниченко.
Київ, 1976.

Перебування делегації вчених академій наук СРСР і УРСР на чолі з Президентом
АН СРСР М.В. Келдишем (5Eй праворуч) та Президентом АН УРСР Б.Є. Патоном 

(6Eй праворуч) в Інституті геології і геохімії горючих копалин АН УРСР. Львів, 1964.



фос фо ритів і залізо�мар ган це вих конк рецій в Ат лан тич но му та Індійсь ко му
оке а нах. Під егідою ЮНЕС КО Інсти тут підго ту вав дво том ний Міжна род ний
ат лас гідро логічних і гідрохімічних ха рак те рис тик вод Тропічної Ат лан ти ки
(Б.О. Нелєпо та ін.).

Ака демія на ук Ук раїни пе рет во ри ла ся в за галь но виз на ний центр у га лузі
ма теріалоз на в ства. Ве ли кий роз ви ток от ри ма ли фун да мен тальні та прик ладні
досліджен ня проб лем зва рю ван ня і зва рю валь но го ви роб ни цт ва. Впер ше
ство ре но тех но логію та об лад нан ня для ав то ма тич но го зва рю ван ня тис ком
ви робів з ве ли ким зрізом стиків, прин ци по во нові тех но логії ви го тов лен ня
ви со ко надійних ба га то ша ро вих звар них труб і по су дин ви со ко го тис ку. Ши ро -
ке зас то су ван ня от ри ма ли нові спо со би зва рю ван ня в га зо во му се ре до вищі,
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кон та кт не, елект рош ла ко ве, елект рон но�про ме не ве, мікро� і мак роз ва рю ван -
ня, зва рю ван ня ви бу хом, тер тям. Впро вад же но ме то ди зва рю ван ня ме талів у
відкри то му кос мосі.

Ве ли ким до сяг нен ням ук раїнсь ких уче них бу ло ство рен ня елект рош ла -
ко вої тех но логії. Роз роб лені на її ос нові тех но логії пе реп ла ву, рафіну ван ня і
лит тя сталі та сплавів за по чат ку ва ли но ву га лузь про мис ло вості – спеціаль ну
елект ро ме та лургію. Нові ре зуль та ти з фізи ки і фізи ко�хімії про цесів плав лен -
ня і крис талізації ме талів та сплавів доз во ли ли ство ри ти ма ловідхідні і ви со ко -
е фек тивні тех но логії елект рош ла ко во го кокіль но го і цент робіжно го лит тя.
Відо ма в світі шко ла, за по чат ко ва на у 30–40�і роки ХХ ст. Є.О. Па то ном, у
другій по ло вині ХХ ст. під керівницт вом Б.Є. Па то на (Д.А. Дуд ко,
К.К. Хрєнов, Б.І. Ме до вар, І.К. По ход ня, Б.О. Мов чан та ін.), роз ви ва ла ся ви со -
ки ми тем па ми. В се ре дині 80�х років ХХ ст. до скла ду Інсти ту ту вхо ди ло 42 нау -
кові відділи, 8 на у ко во�дослідних ла бо ра торій, 6 інже нер них центрів, ОКТБ,
три дослідні за во ди (зва рю валь но го ус тат ку ван ня, зва рю валь них ма теріалів та
спеціаль ної елект ро ме та лургії); екс пе ри мен таль не ви роб ни цт во та дослідне
ви роб ни цт во з об роб лен ня ме талів ви бу хом. На той час в Інсти туті пра цю ва ло
шість дійсних членів і чо ти ри чле ни�ко рес пон ден ти АН УРСР, 48 док торів і
352 кан ди да ти на ук.

Учені Інсти ту ту одер жа ли ва гомі ре зуль та ти в га лузі фізи ки ду го во го роз -
ря ду і низь ко тем пе ра тур ної плаз ми, по туж них гост ро фо ку со ва них пучків елект -
ронів та сис тем їх ке ру ван ня, плав лен ня і крис талізації ме талів, теп лофізи ки і
фізи кохімії рафіну ю чих елект ро пе реп лавів, кон ден сації ма теріалів у ва ку умі.
Роз роб ле но тех но логії ме ханізо ва но го імпульс но�ду го во го зва рю ван ня, зва рю -
ван ня в умо вах космічно го прос то ру та під во дою, елект рон ноп ро ме не во го зва -
рю ван ня ме талів ве ли кої тов щи ни, кон та кт но го зва рю ван ня оп лав лен ням; ство -
ре но нові ефек тивні і низь ко ток сичні зва рю вальні ма теріали, роз роб ле но ме то -
ди істот но го підви щен ня надійності та дов говічності звар них конструкцій, що
пра цю ють при нор маль них і низь ких тем пе ра ту рах, на ла год же но ви роб ни цт во
ме та лу елект рош ла ко вим пе реп ла вом та елект рош ла ко ве лит тя де та лей та ви -
робів. Про тя гом 1946–1985 pp. співробітни ки Інсти ту ту 8 разів ста ва ли ла у ре а та -
ми Ленінсь кої, 19 разів – Дер жав ної премій СРСР і 20 разів – Дер жав ної премії
УРСР. У 1976–1985 pp. Інсти ту том про да но 36 ліцензій.

Знач ний вне сок зро би ли ук раїнські вчені у роз ви ток по рош ко вої ме та -
лургії. Зас но вані на у кові прин ци пи про цесів ви го тов лен ня по рош ко вих чор -
них та коль о ро вих ме талів, ту гоп лав ких спо лук і ство рен ня з них но вих ма -
теріалів ши ро ко го приз на чен ня: ком по зиційних, конструкційних і інстру мен -
таль них, ан тиф рикційних і фрикційних, жа ростійких, ар мо ва них, елект ро -
кон та кт них, напівпровідни ко вих то що. Вив че но фізичні, хімічні і ме ханічні
влас ти вості цих ма теріалів сто сов но ре жимів їх ро бо ти в ма ши но бу ду ванні,
атомній енер ге тиці, авіаційній техніці. Впер ше ство ре но тех но логічні про це си
от ри ман ня надт вер дих по рош ко вих неіржавіючих ста лей, ви ро би з яких спро -
можні вит ри му ва ти ве ликі ударні і ста тичні на ван та жен ня. Зап ро по но ва но
ме то ди на не сен ня де то наційних пок риттів, які знач но підви щу ють надійність
та дов говічність різних час тин ма шин і ме ханізмів. Міжна род не виз нан ня от -
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ри ма ли дослідження з проблем син те зу надт вер дих ма теріалів та їх ви ко рис -
тан ня. Вста нов ле но важ ливі за ко номірності за род жен ня й рос ту крис талів ал -
ма зу, роз роб ле но фізи ко�хімічні ос но ви про цесів син те зу надт вер дих ма -
теріалів та їх ком по зицій. Зап ро по но ва но комп лек си ви со коп ро дук тив но го
тех но логічно го ус тат ку ван ня, по бу до ва но мо гутні спеціалізо вані під приєм -
ства з ви пус ку син те тич них ал мазів, ал маз них по рошків та інстру ментів із них.
Флаг ма на ми Ака демії на ук у цих нап ря мах пос та ли Інсти тут проб лем ма -
теріалоз на в ства та Інсти тут надт вер дих ма теріалів.

Ос нов ним зав дан ням Інсти ту ту проб лем ма теріалоз на в ства бу ло ство -
рен ня но вих ма теріалів із за да ни ми влас ти вос тя ми для но вої техніки. У 1985 р.
в Інсти туті пра цю ва ло чо ти ри дійсні чле ни АН УРСР і п’ять членів�ко рес пон -
дентів АН УРСР, 45 док торів і 458 кан ди датів на ук. На у ко ва шко ла І.М. Фран -
це ви ча – В.І. Трефіло ва про во ди ла досліджен ня в га лузі фа зо вих пе рет во рень,
елект рон ної те орії і елект рон ної струк ту ри твер дих тіл, хімічної кіне ти ки та
ка талізу, плас тич ної де фор мації і руй ну ван ня твер дих тіл, тер мо ди наміки
розп лавів та хімії по ве рх не вих явищ, те о ре тич них проб лем жа роміцності, жа -
ростійкості і тер мостійкості, те о ре тич них ас пектів фор му ван ня влас ти вос тей
по ру ва тих і ком по зиційних ма теріалів та ви робів. 

В Інсти туті одер жа но конструкційні, фрикційні та ан тиф рикційні
елект ро технічні та радіотехнічні, магнітні, напівпровідни кові ма теріали, а та -
кож ма теріали на ос нові ту гоп лав ких спо лук. Ство ре но но вий надт вер дий
інстру мен таль ний ма теріал на ос нові нітри ду бо ру – гек саніт�Р з унікаль ним
діапа зо ном різаль них влас ти вос тей, низ ку інших різаль них та аб ра зив них
інстру мен таль них ма теріалів. Роз роб ле но і впро вад же но в про мис ловість тех -
но логічні про це си ме талізації й пай ки не ме та ле вих ма теріалів (В.Н. Єре мен -
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ко, Ю.В. Най дич та ін.). Від 1981 ро ку Інсти тут став міжга лу зе вим на у ко -
во�технічним комп лек сом, го лов ною ор ганізацією в СРСР з вив чен ня проб ле -
ми “По рош ко ва ме та лургія”. Він ко ор ди ну вав ро бо ту 450 про мис ло вих
підприємств, на у ко вих ор ганізацій, нав чаль них зак ладів, а від 1978 ро ку ви ко -
ну вав функції Ко ор ди наційно го цент ру з на у ко во�технічно го співробітницт ва
країн – членів РЕВ у га лузі по рош ко вої ме та лургії. 

Інсти тут надт вер дих ма теріалів, ор ганізо ва ний 1961 р. при Держплані
УРСР, у сис те му АН УРСР увійшов у 1972 р. і був зорієнто ва ний на такі на пря -
ми: вив чен ня ме ханізмів ут во рен ня і рос ту крис талів ал ма зу та сплавів для
одер жан ня но вих ком по зиційних ма теріалів, роз роб лен ня но вих прог ре сив -
них тех но логічних про цесів та інстру ментів з надт вер дих ма теріалів. Впро вад -
же но нові ви со ко е фек тивні тех но логічні про це си з син те зу ал мазів і кубічно -
го нітри ду бо ру, тех но логії ви ро щу ван ня ви со коміцних мо нок рис талів. Під
керівницт вом В.Н. Ба ку ля одер жа но кубічну мо дифікацію нітри ду бо ру – ку -
боніт (1965 р.), полікрис талічні ма теріали на ос нові ал ма зу – дисліт (1975 р.) і
нітри ду бо ру – ісміт (1973 р.), ком по зиційний ма теріал сла ву тич (1968 р.), під
керівницт вом М.В. Но ви ко ва ство ре но ком по зиційний ма теріал на ос нові
син те тич них ал мазів і твер дих сплавів – тве сал.

Інсти тут проб лем лит тя став провідним у СРСР з роз роб лен ня те о ре тич -
них і тех но логічних ос нов роз ли ван ня сталі та фор му ван ня ста ле вих зливків.
Ство ре но тех но логії швидкісно го роз ли ван ня кип ля чої і напівспокійної сталі,
нові конструкції ви лив ниць і крис таліза торів для ус та но вок без пе ре рв но го лит -
тя за го то вок, но вий клас ли вар них ма шин магніто�ди намічно го ти пу для при го -
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зварюван ня ім. Є.О. Па то на АН УРСР. Київ, 1985.



ту ван ня, транс пор ту ван ня і за ли ван ня рідких ме талів.
У 70�х ро ках ХХ ст. вчені ви су ну ли те орію ма теріалів і тех но логії

кам’яно го лит тя. Зап ро по но ва но прин ци по во но ву тех но логію відцент ро во го
лит тя за го то вок і де та лей під флю сом з лег коп лав ких та ек зо термічних
сумішей. У першій по ло вині 80�х років ХХ ст. за вер ше но ро бо ти з вив чен ня
фізи ко�хімічних про цесів одер жан ня залізо вуг ле це вих сплавів у по туж них
елект ро пе чах з інтен сив ним елект ро магнітним пе ремішу ван ням, роз роб ле но
низ ку тех но логій ви роб ни цт ва ви со ко якісних ви ли вок із син те тич но го ча ву ну.

Ос нов ним нап ря мом діяль ності Фізи ко�ме ханічно го інсти ту ту бу ла
фізи ко�хімічна ме ханіка ма теріалів і фізи ко метрія. В 1964 р. Інсти тут став го -
лов ним у СРСР з вив чен ня проб ле ми “Фізи ко�хімічна ме ханіка ма теріалів”. В
Інсти туті роз роб ле но ос но ви ад сорбційно�елект рохімічної те орії ко -
розійно�втом ної міцності ме талів і ад сорбційно�елект рохімічної те орії ко -
розійно го розтріску ван ня ма теріалів (Г.В. Кар пен ко та ін.), ство ре но ефек -
тивні ма те ма тичні ме то ди розв’язан ня за дач про нап ру же но�де фор мо ва ний
стан у плас ти нах та обо лон ках, пос лаб ле них тріщи на ми і підда них дії си ло вих
та тем пе ра тур них полів (В.В. Па на сюк та ін.). 

Знач но го роз вит ку в Ук раїні на бу ли досліджен ня в га лузі фізи -
коEтехнічної енер ге ти ки. Роз ви ток на у ко вих ос нов теп ло метрії доз во лив ство -
ри ти серію теп ло мет рич них при ладів і об лад нань для вимірю ван ня і реєстрації
теп ло вих по токів. Ос нов ни ми нап ря ма ми досліджень Інсти ту ту технічної теп -
лофізи ки бу ли: ви со ко фор со ва ний і ви со ко тем пе ра тур ний теп ло обмін в од но�
і дво фа зо вих се ре до ви щах; ство рен ня ефек тив них теп ло обмінних прист роїв,
роз роб лен ня на у ко вих ос нов і прак тич них ме тодів інтен сифікації теп ло ма со -
обміну в тех но логічних про це сах, досліджен ня теп ло вих про цесів у
магнітогідро ди намічних сис те мах та земній корі, теп лофізич не при ла до бу ду -
ван ня. Ство ре но те орію констру ю ван ня сис тем теп ло во го за хис ту ви со ко тем -
пе ра тур них дви гунів, роз роб ле но сис те ми охо лод жен ня га зо турбінних дви -
гунів різно го приз на чен ня, впро вад же но комп лекс технічних за собів для
конт ро лю заб руд нен ня повітря. Зок ре ма, у 1964–1967 pp. В.І. То лу бинсь кий
по бу ду вав те орію теп ло пе ре но су, у 1967–1977 pp. О.А. Ге ра щен ко зак лав ос но -
ви теп ло метрії, а в 1960–1968 pp. О.Н. Щер бань та О.О. Кремнь ов – ос но ви
ре гу лю ван ня теп ло во го ре жи му гли бо ких шахт. Роз роб ле но ефек тивні ме то ди
інтен сифікації теп ло ма со обмінних про цесів та об лад нан ня. 

На базі Харківсь ко го філіалу Інсти ту ту технічної теп лофізи ки 1972 р.
ство ре но Інсти тут проб лем ма ши но бу ду ван ня. Під керівницт вом ди рек то -
ра�ор ганіза то ра А.М. Підгор но го Інсти тут зо се ре див ся на вдос ко на ленні ме -
тодів про ек ту ван ня у ма ши но бу ду ванні, роз роб ленні ме тодів оцінки і прог но -
зу ван ня надійності еле ментів тур бо ма шин, оп тимізації конструкції тур бо ус та -
но вок для елект рос танцій, що пра цю ють на ядер но му та ор ганічно му па ливі,
ви вченні ро бо ти конструкцій при ви со ких тем пе ра ту рах з вра ху ван ням де фор -
мацій і пов зу чості, оп ра цю ванні схем па ро вих і га зо вих турбін, зокрема для
атом них елект рос танцій. 

Прин ци по во но вими були ро бо ти в га лузі дослідженя і ви ко рис тан ня
елект рогідравлічних явищ. Роз роб ле но на у кові ос но ви пе рет во рен ня енергії
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силь но го елект рич но го роз ря ду в рідині і при ро ду вик ли ка них ним гідро ди -
намічних явищ. Вста нов ле но за ко номірності і зап ро по но ва но ме то ди роз ра -
хун ку ха рак те рис тик ць о го про це су. Ре зуль та ти досліджень сприяли
розробленню прин ци по во но вого ефек тив ного ме тоду об роб лен ня ма теріалів
у полі удар них хвиль, що схо дять ся, на ос нові яко го ство ре но низ ку ви со ко-

про дук тив них тех но логічних про цесів, най важ ливішим з яких є про цес елект -
рогідравлічно го очи щен ня лит ва від фор мот вор них і стерж не вих сумішей. В
Ук раїні та за кор до ном ме то дом імпульс но го де фор му ван ня за до по мо гою
елект рогідравлічних ус та но вок у той час учені здійсню ва ли ба га то опе рацій
ви со кош видкісно го об роб лен ня ма теріалів.

Зу сил ля ко лек ти ву Інсти ту ту елект ро ди наміки зо се ред жу ва ли ся на
проб ле мах підви щен ня надійності та ефек тив ності про цесів ге не рації та тво -
рен ня елект рич ної енергії, оп тимізації ре жимів елект рич них сис тем і елект ро -
е нер ге тич но го ус тат ку ван ня, роз роб ленні ме тодів мет ро логічно го за без пе чен -
ня елект ро е нер ге ти ки. Ство ре но за галь ну те орію стабілізації па ра метрів
енергії у склад них елект рич них ме ре жах, а та кож низ ку екс пе ри мен таль них
ус та но вок і фізи ко�технічних стендів, приз на че них для розв’язан ня проб лем
МГД�енер ге ти ки.

Суттєві ре зуль та ти от ри ма ли під час роз роб лен ня мо дель них ме тодів в
енер ге тиці. Інсти тут проб лем мо де лю ван ня в енер ге тиці ство ре но 1981 р. на базі
сек то ру елект роніки і мо де лю ван ня Інсти ту ту елект ро ди наміки. Ди рек то -
ром�ор ганіза то ром Інсти ту ту був Г.Є. Пу хов. Інсти тут пра цю вав у та ких нап ря -
мах: аналіз і син тез склад них елект рич них кіл та сис тем; досліджен ня швид коп -
лин них про цесів в енер ге тиці та транс пор ту ванні енергії; роз роб лен ня ме тодів
мо де лю ван ня і зас то су ван ня за собів об чис лю валь ної техніки в енер ге тиці.

Якісно но во го рівня до сяг ли досліджен ня в га лузі хімічних на ук. Ук -
раїнські вчені зро би ли ва го мий вне сок у вив чен ня проб лем ка талізу, ор -
ганічно го син те зу, хімії ви со ко мо ле ку ляр них спо лук, елект рохімії, не ор -
ганічної хімії, хімії во ди то що.

Ство ре но елект рон ну те орію ка талізу, роз роб ле но на у кові ос но ви мак -
рокіне ти ки в ге те ро ген но му ка талізі, от ри ма но нові ви со ко е фек тивні ка таліза -
то ри, се ред них і ті, що ма ли важ ли ве про мис ло ве зна чен ня. Відкрит тя яви ща
пе ре но су ме та лу з ка то ду на анод при елект ролізі іон них розп лавів доз во ли ло
ство ри ти прин ци по во но вий спосіб рафіну ван ня важ ких і рідких ме талів.

Сфор му вав ся і от ри мав роз ви ток но вий на у ко вий нап рям – ви со ко тем -
пе ра тур на ко ор ди наційна хімія, до сяг нен ня якої досі ма ють прак тич ну
цінність для ме та лургії коль о ро вих і рідкісних ме талів. Зас то су ван ня
оригіналь них ви со ко тем пе ра тур них спект рос копічних і фізи ко�хімічних ме -
тодів спри я ло вста нов лен ню бу до ви та вив чен ню влас ти вос тей ко ор ди -
наційних спо лук у розп ла вах і в га зовій фазі, роз роб лен ню кван то во�ме -
ханічних ос нов ви со ко тем пе ра тур ної ко ор ди наційної хімії, а та кож те орії та
мо делі бу до ви, ди фузії, роз чи нен ня, екстра гу ван ня ко ор ди наційних спо лук у
розп ла вах і не вод но му се ре до вищі.

На ос нові те о ре ти ко�екс пе ри мен таль них досліджень роз роб ле но і впер -
ше ре алізо ва но в про мис ло вих тех но логіях прин ци по во нові ме то ди от ри ман -
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ня зо ло та, срібла та інших до ро гоцінних ме талів із вто рин ної си ро ви ни. За -
про по но ва но і впро вад же но у ви роб ни цт во спо со би от ри ман ня вод ню елект -
ролізом, на не сен ня вог нет рив ких пок риттів. За до по мо гою ме тодів ви со ко -
тем пе ра тур ної ко ор ди наційної хімії от ри ма но нові ма теріали з важ ли ви ми
фізи ко�хімічни ми і тех но логічни ми ха рак те рис ти ка ми.

Ве ли ке те о ре тич не і прак тич не зна чен ня ма ли ре зуль та ти екс пе ри -
ментів над радіаційни ми ефек та ми у хімії, що да ло змо гу впро ва ди ти низ ку
ви со ко тех но логічних хімічних про цесів.

Ва гомі досліджен ня і роз роб лен ня бу ли прис вя чені от ри ман ню і ви ко -
рис тан ню син те тич них і при род них сор бентів. На їхній ос нові ство ре но су -
часні тех но логії ви роб ни цт ва штуч них це олітів і мо дифіко ва них ае ро силів, що
спри я ло про мис ло во му ви пус ку ви со ко тем пе ра тур них плас тич них мас тил,
но вих клеїв, лаків, фарб.

Ши ро ко відо ми ми, зок ре ма і за кор до ном, ста ли до сяг нен ня в хімії фос -
фо рор ганічних спо лук. Вив чен ня при ро ди та ме ханізму ство рен ня таких спо лук
за без пе чи ло ши ро ке їх ви ко рис тан ня в хімічній, ме та лургійній, ма ши но -
будівній про мис ло вості, в ме ди цині та сільсь ко му гос по дарстві.

У га лузі хімії ви со ко мо ле ку ляр них спо лук роз роб ле но те орію поліуре -
танів та її прик ладні ас пек ти, пов’язані із син те зом технічних і тех но логічних
ма теріалів: штуч ної шкіри, клеїв, тер мостійких полімерів то що.

В Інсти туті фізич ної хімії ім. Л.В. Пи сар жевсь ко го від 60�х років ХХ ст.
на пер ший план вийш ли такі нап ря ми: те орія хімічної бу до ви, кіне ти ки і ре -
акційної здат ності, ка таліз, хімія ви со ких енергій, син тез, вив чен ня і зас то су -
ван ня ад сор бентів, не ор ганічна та біоне ор ганічна хімія. К.Б. Яци мирсь кий за -
по чат ку вав но вий нап рям – біоне ор ганічну хімію, що при ве ло до ство рен ня
син те тич них ана логів різно манітних при род них явищ. В Інсти туті ство ре но на -
у кові ос но ви тех но логії ви роб ни цт ва но вих типів мо дифіко ва них ае ро силів,
но вих сор бентів із за да ни ми влас ти вос тя ми. У другій по ло вині 70�х років ХХ ст.
сфор му вав ся но вий на у ко вий нап рям – еко логічний ка таліз. Роз роб ле но су -
часні ефек тивні ка талітичні ме то ди очи щен ня га зо вих ви кидів від шкідли вих
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домішок, ме то ди син те зу но вих біологічно ак тив них ре чо вин, перс пек тив них
для ви ко рис тан ня в ме дичній прак тиці, зак ла де но фізи ко�хімічні ос но ви ме -
тодів хімічної де фек тос копії. Під керівницт вом В.Д. По хо ден ка вста нов ле но
бу до ву та за ко номірності по ведінки віль них ра ди калів у ре акціях од но е ле кт -
рон но го окис нен ня та віднов лен ня. Ство ре не в Інсти туті 1982 р. Відділен ня
хімії по верхні роз по ча ло фун да мен тальні досліджен ня, зок ре ма з мо де лю ван ня
і роз роб лен ня тех но логічних ос нов мо дифіку ван ня по верхні твер дих тіл.

Ос нов ним на у ко вим нап ря мом Інсти ту ту за галь ної та не ор ганічної хімії
ста ло роз роб лен ня ши ро ко го спект ру проб лем не ор ганічної хімії й елект -
рохімії. Ак тив но про во ди ли ся ро бо ти в га лузі хімії і елект рохімії розп лав ле -
них, вод них і не вод них елект ролітів, ство рен ня но вих тех но логій, син те зу но -
вих не ор ганічних ма теріалів, проб лем комп ле кс но го пе ре роб лен ня міне раль -
ної си ро ви ни, роз роб лен ня но вих ме тодів пе рет во рен ня енергії і за хис ту нав -
ко лишнь о го се ре до ви ща. Під керівницт вом С.В. Вол ко ва зак ла де но те о ре -
тичні ос но ви ви со ко тем пе ра тур ної не ор ганічної ко ор ди наційної хімії.

Інсти тут ор ганічної хімії в 1966–1985 pp. зо се ред жу вав ся на та ких про -
бле мах: хімія еле мен то ор ганічних спо лук, тон кий ор ганічний син тез, кіне ти -
ка і ме ханізми ор ганічних ре акцій. Ство ре не в нь о му 1983 р. відділен ня біоор -
ганічної хімії по ча ло вив ча ти зв’яз ки між хімічною бу до вою та функціональ -
ни ми влас ти вос тя ми білків і пеп тидів, а та кож зай ня ло ся хімічним мо де лю -
ван ням біологічних про цесів і роз роб лен ням ме тодів тон ко го ор ганічно го
син те зу біологічно ак тив них ре чо вин.

Інсти тут хімії ви со ко мо ле ку ляр них спо лук пра цю вав у га лузі хімії та
фізи кохімії поліуре танів, а від 70�х років ХХ ст. ще й у га лузі фізи кохімії по ве -
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рх не вих явищ у ба га то ком по не нт них полімер них сис те мах. Са ме в цій діяль -
ності Інсти тут посів провідне місце в Ра дянсь ко му Со юзі.

У 1975 р. в До нець ку як центр хімічної на у ки ство ре но Інсти тут фізи -
ко�ор ганічної хімії і вуг лехімії, здат ний розв’язу ва ти фун да мен тальні проб ле -
ми фізи ко�ор ганічної хімії, пе ре дусім що до кваліфіко ва но го й ефек тив но го
ви ко рис тан ня кок сохімічної си ро ви ни, а та кож хімічно го пе ре роб лен ня твер -
дих го рю чих ко па лин. Інсти тут виз на чив такі ос новні нап ря ми: досліджен ня
струк ту ри, ре акційної здат ності і ме ханізмів ре акцій ор ганічних ре чо вин, вив -
чен ня скла ду, бу до ви і влас ти вос тей вугілля та йо го ком по нентів для ство рен -
ня нет ра диційних шляхів йо го хімічно го пе ре роб лен ня, вуг лехімічний син тез,
у то му числі тон кий ор ганічний син тез, досліджен ня ма ло ви ко рис то ву ва них
про дуктів та відходів кок сохімічних ви роб ництв для їх пе ре роб лен ня на цінні
хімічні про дук ти і перс пек тивні ви ди па ли ва.

На у ко ва діяльність Інсти ту ту ко лоїдної хімії та хімії во ди ім. А.В. Ду -
мансь ко го бу ла спря мо ва на на розв’язан ня проб лем за хис ту вод но го ба сей ну
від заб руд нень шкідли ви ми ре чо ви на ми і сто су ва ла ся аналітич ної хімії, ко -
лоїдної хімії і фізи ко�хімічної ме ханіки. Вчені Інсти ту ту зак ла ли на у кові ос но -
ви хімії і тех но логії очи щен ня про мис ло вих стічних вод та роз ро би ли нові
хімічні, фізи ко�хімічні і біологічні ме то ди очи щен ня во ди, ство ри ли те о ре -
тичні ос но ви ут во рен ня ко лоїдно�дис пе рс них сис тем, їх взаємодії у різних се -
ре до ви щах. Інсти тут як єди на ака демічна ор ганізація, що зай ма ла ся пи тан ня -
ми хімічної тех но логії во допідго тов ки, суттєво впли вав на еко логічну си ту -
ацію в Ук раїні. Йо го на у кові нап ра цю ван ня і ко ор ди наційна діяльність ма ли
ве ли ке зна чен ня в раціоналізації ви ко рис тан ня і охо ро ни вод них ре сурсів.

Фізи ко�хімічний інсти тут ство ре но в Одесі 1977 р. на базі ла бо ра торій і
дослідно го за во ду Інсти ту ту за галь ної та не ор ганічної хімії, від 1983 р. пе рет -
во ре но на НТК “Фізи ко�технічний інсти тут АН УРСР”. В Інсти туті під
керівницт вом О.В. Бо гатсь ко го вчені про во ди ли досліджен ня з ор ганічної,
біоор ганічної, фізич ної, не ор ганічної і аналітич ної хімії, ка талізу, зок ре ма
вив ча ли струк ту ру мо ле кул, за лежність між струк ту рою, ме ханізмом ре акції та
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влас ти вос тя ми ре чо вин. Най важ ливішим ре зуль та том у га лузі син те зу
біологічно ак тив них ре чо вин ста ло ство рен ня та впро вад жен ня в ме дич ну
прак ти ку пер шо го вітчиз ня но го транквіліза то ра – фе на зе па му (про ти су дом -
но го та снодійно го пре па ра ту).

У 60–80�х ро ках ХХ ст. в Інсти туті біохімії роз ви ва ли ся тра диційні для ньо -
го нап ря ми досліджень: біохімія нер во вої сис те ми, м’язів, вітамінів і ко фер ментів,
білків та фер ментів. По ряд з цим ви ник ли нові нап ря ми фізи ко�хімічної біології:
мемб ра но логія, іму но логія, імобілізо вані фер мен ти. Одер жані ре зуль та ти ма ли
важ ли ве зна чен ня для ви яв лен ня біохімічних ме ханізмів про ник ності біологічних
мемб ран, про цесів са моз би ран ня над мо ле ку ляр них білко вих комп лексів, ре гу -
ляції біосин те зу білка, ліпідів, ри боф лавіну то що. Г.Х. Ма цу ка відкрив біологічно
не ак тивні кон фор ме ри РНК у тка ни нах тва рин. Фун да мен тальні досліджен ня
поєдну ва ли ся з прик лад ни ми, зок ре ма зап ро по но ва но ме то ди одер жан ня
біологічно ак тив них спо лук, діаг нос ти ки і ліку ван ня низ ки зах во рю вань. У
першій по ло вині 80�х років ХХ ст. роз роб ле но ме то ди діаг нос ти ки зло якісних но -
во ут во рень, ате ро ск ле ро зу, рахіту, ство ре но нові лікарські пре па ра ти.

Діяльність Інсти ту ту фізіології ім. О.О. Бо го моль ця виз на че но в трь ох
нап ря мах: ви яв лен ня мо ле ку ляр них ме ханізмів спе цифічних змін про ник -
ності клітин них мемб ран в ос нов них нер во вих про це сах, вив чен ня клітин ної
ор ганізації най важ ливіших сис тем моз ку і прин ципів пе ре роб лен ня в них
інфор мації, досліджен ня ме ханізмів ре гу ляції функціональ них сис тем ор -
ганізму за нор маль них і па то логічних умов. Ро бо ти вче них Інсти ту ту в га лузі
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ней рофізіології та мемб ран ної біології, що про во ди ли ся під керівницт вом
П.Г. Кос тю ка, виз нані в усь о му світі.

Ос нов ним на у ко вим нап ря мом Інсти ту ту мікробіології і віру со логії
ім. Д.К. За бо лот но го бу ло вив чен ня сис те ма ти ки, еко логії, фізіології та
біохімії різних груп мікро ор ганізмів, ви яв лен ня і се лекція на цій ос нові видів
і форм мікро ор ганізмів, які відігра ють важ ли ву роль у пе рет во ренні і син тезі
ре чо вин у при роді для їх ви ко рис тан ня в на род но му гос по дарстві та ме ди цині.
Інсти тут посів провідні по зиції в СРСР із сис те ма ти ки і фізіології мікро -
міцетів, біології фіто па то ген них бак терій, біології фіто па то ген них мікоп лазм,
вірусів рос лин. Роз ви ва ли ся та кож досліджен ня в га лузі про мис ло вої
мікробіології, спря мо вані на розв’язан ня проб лем мікробіологічно го син те зу
білка та інших біологічно ак тив них ре чо вин з вуг ле воднів наф ти, при род но го
га зу та інших видів не хар чо вої си ро ви ни. Під керівницт вом В.В. Смир но ва
роз роб ле но на у кові ос но ви ви ко рис тан ня бак терій як ліку валь но�профілак -
тич них за собів, ство ре но на цій ос нові пре па рат “Бак те рин�СЛ” та ор ганізо -
ва но йо го ви пуск і ши ро ко ма сш таб не зас то су ван ня.

В Інсти туті мо ле ку ляр ної біології і ге не ти ки, ство ре но му 1973 р., ос нов -
ни ми нап ря ма ми ро бо ти виз на че но: вив чен ня струк ту ри і функції білків та
нук леїно вих кис лот, досліджен ня за ко номірнос тей спад ко вості і мінли вості
ор ганізмів, роз роб лен ня ме тодів ке ру ван ня про це са ми пе ре дачі і ре алізації ге -
не тич ної інфор мації на рівні мо ле ку ли, кліти ни та ор ганізму. В рам ках міжна -
род но го про ек ту “Зво рот на тран скрип та за (ре вер та за)” здійсне но фер ме нт -
ний син тез ря ду струк тур них генів. Роз роб ле но ме то ди, які уможливили роз -
мно ження штуч но одер жаних ге нів у ве ли ких кіль кос тях. У 1975–1977 pp. роз -
шиф ро ва но пер вин ну струк ту ру де я ких індивіду аль них лей ци но вих РНК тва рин -
но го по ход жен ня. Праці ук раїнсь ких ге не тиків відкри ли ре альні підхо ди до
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Під час зустрічі членів вченої ради Інституту ботаніки АН УРСР із співробітниками
Інституту – лауреатами Державної премії. Київ, [1972].



розв’язан ня од но го з го лов них зав дань ге не ти ки – спря мо ва но го му та ге не зу. 
В Інсти туті проб лем он ко логії (в сис темі АН УРСР з 1971 р.) одер жа но

нові дані що до суб мо ле ку ляр них та ци то логічних змін при кан це ро ге незі, що
да ло мож ливість сфор му лю ва ти гіпо те зу про ос новні ме ханізми кан це ро ге не -
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Ди рек тор Інсти ту ту зоо -
логії АН УРСР ака демік
АН УРСР І.Г. Підоплічко
під час роз ко пок давньої
сто ян ки. Чер кась ка обл.,
с. Ме жиріччя, [1972].

ЧленEкореспондент АН УРСР В.Д. Романенко (в центрі) на виставці розробок
Академії наук УРСР в Держплані СРСР. Москва, лютий 1979.



зу і роз ро би ти нові ме то ди профілак ти ки та ліку ван ня ра ко вих зах во рю вань.
Р.Є. Ка вець кий і С.Д. Казьмін у 1977 р. виділи ли і част ко во оха рак те ри зу ва ли
білок, відповідаль ний за пе рехід кліти ни з фа зи поділу в фа зу спо кою.

Інсти тут проб лем кріобіології і кріоме ди ци ни ство ре но 1972 р. у Хар кові
як єди ну в СРСР ус та но ву кріобіологічно го профілю, яка має скон це нт ру ва ти
на у кові зу сил ля на вив ченні те о ре тич них ас пектів впли ву хо ло ду на біологічні
струк ту ри. Діяльність йо го зо се ре ди ла ся на та ких на у ко вих нап ря мах:
досліджен ня про цесів, які відбу ва ють ся в біологічних се ре до ви щах, кліти нах,
тка ни нах, ор га нах і ор ганізмі при різних ре жи мах охо лод жен ня і під впли вом
інших екстре маль них фак торів; ви яв лен ня кріолабіль них і кріос табіль них
струк тур для розк рит тя ме ханізмів кріопош код жен ня та кріоп ро текції
біологічних об’єктів на мо ле ку ляр но му, субклітин но му і ор га но�тка нин но му
рівнях; вив чен ня біологічних влас ти вос тей і ан ти ген ної пе ре бу до ви тка нин,
кон сер во ва них при низь ких тем пе ра ту рах; ство рен ня апа ра ту ри та вив чен ня
оп ти маль них ре жимів для кон сер ву ван ня різних тка нин, хо ло до во го ліку ван ня
па то логічних станів. Учені досліди ли ме ханізми взаємодії кріоп ро тек торів з
біологічно важ ли ви ми катіона ми та білко ви ми мо ле ку ла ми. Роз роб ле но ефек -
тивні прог ра ми низь ко тем пе ра тур но го кон сер ву ван ня клітин і тка нин з ви со -
кою охо ронністю їх мор фо логічних і функціональ них влас ти вос тей. Ство ре но
на у кові ос но ви та ме то ди кріокон сер ву ван ня клітин них сус пензій і їх ви ко рис -
тан ня в ме ди цині. Скон струйо ва но оригіналь ну апа ра ту ру для прог рам но го за -
мо ро жу ван ня і три ва ло го зберіган ня клітин і тка нин у за мо ро же но му стані.

На у ковці Інсти ту ту бо таніки ім. М.Г. Хо лод но го вив ча ли ук раїнсь ку фло -
ру, за ко номірності фор му ван ня рос лин но го пок ри ву, роз роб ля ли на у кові ос но ви
збе ре жен ня, охо ро ни і віднов лен ня рос лин них ре сурсів, їх раціональ но го ви ко -
рис тан ня у ме ди цині та в на род но му гос по дарстві. Ок ре мий нап рям – вив чен ня
типів біоге о це нозів, про дук тив ності і стійкості при род них та штуч них еко сис -
тем. Мор фо ло го�фізіологічне і біохімічне вив чен ня рос лин них ор ганізмів про во -
ди ло ся на мо ле ку ляр но му, клітин но му, тка нин но му та ор ган но му рівнях.

Го лов ною на у ко вою проб ле мою, над якою пра цю ва ли вчені Інсти ту ту
зо ології ім. І.І. Шмаль га у зе на, бу ло вив чен ня біологічних ос нов ос воєння, ре -
ко н струкції та охо ро ни тва рин но го світу Ук раїни. Про во ди ли ся досліджен ня в
га лузі фа уністи ки, сис те ма ти ки, філо генії та ево люції ок ре мих груп тва рин но -
го світу, вив ча ли ся фун да мен тальні і прик ладні ас пек ти зо оге ог рафії та па лео -
г рафії, еко логії та ди наміки чи сель ності ви дів.

Інсти тут гідробіології зай няв провідне місце в дослідженні еко сис тем
внутрішніх во дойм, еко логічно му обґрун ту ванні міжба сей но вих пе ре роз поділів
вод но го сто ку, роз роб ленні біологічних ос нов во до охо рон них за ходів в умо вах
ант ро по ген но го впли ву на во дой ми і ве ли ко го гідро технічно го будівницт ва, вив -
ченні впли ву на водні еко сис те ми експлу а тації теп ло вих і атом них елект ро-
станцій. Від 70�х років ХХ ст. роз ви ва ли ся нові на у кові нап ря ми – вод на ток си -
ко логія, ма те ма тич не мо де лю ван ня біологічних про цесів у во дой мах, радіое ко -
логія внутрішніх во дойм, еко логічне прог но зу ван ня при гідро будівництві.

На у ковці Інсти ту ту біології півден них морів ім. О.О. Ко ва левсь ко го
вив ча ли ме ханізми функціону ван ня морсь ких еко сис тем, мож ли вості експлу -
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а тації біологічних ре сурсів мо ря, роз роб ля ли біотех но логії куль ти ву ван ня
цінних морсь ких ор ганізмів і ме то ди охо ро ни біологічних ре сурсів від заб руд -
нень та інших наслідків гос по дарсь кої діяль ності лю ди ни, здійсню ва ли ма те -
ма тич не мо де лю ван ня еко логічних про цесів на рівні по пу ляцій та еко сис тем. 

При ба гать ох інсти ту тах ство ре но конструк торські бю ро та дослідні ви роб ни -
цт ва, що пе рет во ри ло їх на по тужні на у ко во�технічні комп лек си та умож ли ви ло
здійснен ня пов но го дослідниць ко го цик лу – від те о ре тич но го обґрун ту ван ня ідеї до
її прак тич но го впро вад жен ня. По си ли ли ся зв’яз ки ака демічної на у ки з вузівсь кою
та га лу зе вою, з про мис ловістю. Інсти ту ти АН УРСР бра ли участь у ви ко нанні низ ки
за галь но со юз них та рес публікансь ких комп ле кс них на у ко во�технічних прог рам, ма -
ли тісні зв’яз ки з ба гать ма на у ко ви ми цент ра ми СРСР і світу.

Гу манітарні і суспільні на у ки у 60–80�ті ро ки ХХ ст. роз ви ва ли ся не так
бурх ли во, як технічні та при род ничі. Кількість на у ковців, зай ня та у їх сфе рах,
бу ла знач но мен шою.

То талітар на іде о логія ство рю ва ла ба га то пе реш код суспільствоз на в ству,
про те в соціогу манітар них ус та но вах сфор му ва ли ся ко лек ти ви дослідників,
які про фесійно пра цю ва ли над важ ли ви ми те ма ми.

Се ред масш таб них праць істо риків вар то відзна чи ти 26�том не ви дан ня
“Історія міст і сіл Ук раїнсь кої РСР”, ство ре не ве ли ким ко лек ти вом уче них під
керівницт вом П.Т. Тронь ка.

Ефек тив но пра цю ва ли істо ри ки на у ки і техніки, очо лю вані ака деміком
Й.З. Што ка лом. Чо ти ри том на “Історія вітчиз ня ної ма те ма ти ки” (1966–1970 рр.)
здо бу ла на го ро ду Міжна род ної ака демії історії на у ки. За ли ши ли слід в історії нау -
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Наукові співробітники Інституту історії АН УРСР обговорюють один із розділів
двотомника “Історія Української РСР”: зліва направо – Ф.Є. Лось, членEкореспондент

АН УРСР І.О. Гуржій, В.А. Дядиченко, П.П. Гудзенко, К.К. Дубина, Л.А. Шевченко,
Ф.П. Шевченко, М.І. Супруненко, Є.П. Талан. Київ, 12 грудня 1966.
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Директор Інституту історії АН УРСР академік АН УРСР А.Д. Скаба (праворуч) та
заступник директора членEкореспондент АН УРСР І.О. Гуржій. Київ, [1969–1970].

Учасники Круглого столу в редакції газети “Радянська Україна”: зліва направо –
членEкореспондент АН УРСР П.С. Сохань, д. і. н. Ю.М. Гамрецький, членEкореспондент
АН УРСР Ф.П. Шевченко, членEкореспондент АН УРСР І.Ф. Курас, членEкореспондент

АН УРСР В.І. Юрчук. Київ, березень 1988.



ки і техніки дво том на “Історія технічно го роз вит ку вугіль ної про мис ло вості Дон -
ба су” (1969 р.), уза галь ню вальні праці з історії елект роз ва рю ван ня, біології, ге о -
логії, хімії, ма теріалоз на в ства то що.

У га лузі літе ра ту роз на в ства три ва ла ро бо та над де ся ти том ним ви дан ням
творів Т.Г. Шев чен ка, яка за вер ши ла ся 1964 р. Ви дан ня ста ло ви дат ною куль -
тур ною подією.

На у кові відряд жен ня літе ра ту роз навців до Західної Ук раїни, Моск ви і
Ленінграда спри я ли ви яв лен ню в архівах, дер жав них і при ват них бібліоте ках
ру ко писів літе ра тур ної спад щи ни ук раїнсь ких пись мен ників, що ма ло ве ли ке
куль тур не та наукове зна чен ня.

У 60–70�ті ро ки ХХ ст. помітним яви щем у на у ко во му і куль тур но му
житті ста ли публікації ака демічно го зібран ня творів Т.Г. Шев чен ка, вихід п’ят -
де ся ти том но го зібран ня творів І.Я. Фран ка, унікаль но го дво том но го “Шев -
ченківсь ко го слов ни ка”, зібран ня творів Лесі Ук раїнки в два над ця ти то мах.

Ук раїнські славісти досліди ли низ ку важ ли вих проб лем роз вит ку за рубіжних
слов’янсь ких літе ра тур, ак тив но бра ли участь у міжна род них з’їздах славістів.

Вчені АН УРСР працювали над зби ран ням фоль к лор них ма теріалів. До
зби раць кої ро бо ти за лу че но ши рокі ко ла ко рес пон дентів на місцях. Екс пе -
диції фольклористів та етнографів доз во ли ли глиб ше про ник ну ти в про це си
ви ник нен ня і зміни на род но го по бу ту. Ство ре но унікальні фон ди ру ко пис них
ма теріалів, на ос нові яких підготовлено ба га то том не ви дан ня “Ук раїнсь ка на -
род на творчість”. Ви да но за пи си на род ної твор чості відо мих зби рачів З. До -
лен ги�Хо даківсь ко го, О.М. і Ф.М. Бо дянсь ких, на родні пісні в за пи сах
Т.Г. Шев чен ка, І.Я. Фран ка, Лесі Ук раїнки, Ю. Федь ко ви ча, С.В. Ру дансь ко -
го, Па на са Мир но го та ін. Фольк ло рис ти роз ро би ли ши ро ку прог ра му з вив -
чен ня жанрів і видів на род ної твор чості.

Від кінця 50�х років ХХ ст. відрод жу ва ли ся в ши ро ко му спектрі
лінгвістичні досліджен ня, при пи нені у 30�ті ро ки ХХ ст. В Інсти туті мо воз на -
в ства ім. О.О. По тебні підго тов ле но і ви да но 11�том ний “Слов ник ук раїнсь кої
мо ви”. Під керівницт вом І.М. Ки ри чен ка ство ре но та ви да но шес ти том ний
“Ук раїнсь ко�російсь кий слов ник” (1958–1963 рр.), який вміщу вав по над 120 тис.
слів і да вав об’єктив ний опис то го час но го ста ну ук раїнсь кої літе ра тур ної мо -
ви. Ака демія на ук, міністер ства освіти і ви щої освіти ор ганізу ва ли зби ран ня
ма теріалів до “Діалек то логічно го ат ла су ук раїнсь кої мо ви”. Ця тру домістка
ро бо та про во ди ла ся здебіль шо го си ла ми викладачів і сту дентів, які в діалек то -
логічних екс пе диціях зібра ли цікаві ма теріали у 2500 на се ле них пунк тах Ук -
раїни. Мо воз навці про во ди ли досліджен ня з фо не ти ки і гра ма ти ки ук раїнсь -
кої мо ви. За ре дакцією Л.А. Бу ла ховсь ко го вий шов дво том ний “Курс су час ної
ук раїнсь кої літе ра тур ної мо ви”. У Ль вові вчені роз по ча ли розвідки з істо рич -
ної фо не ти ки і гра ма ти ки, що ґрун ту ва ли ся на ук раїнській ак товій мові
XIV–XV ст. Швид ки ми тем па ми роз ви ва ли ся дослідження мо ви ви дат них ук -
раїнсь ких пись мен ників. Цю га лузь досліджень уза галь нив дво том ний “Курс
історії ук раїнсь кої літе ра тур ної мо ви” (1958 р., 1961 р.).

Ве ли ке зна чен ня ма ла публікація мо воз нав ця ми на по чат ку 60�х років
ХХ ст. чис лен них давніх юри дич них до ку ментів, творів ху дожньої літе ра ту ри періоду
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Під час перерви на Загальних зборах АН УРСР: зліва направо – літературознавець
членEкореспондент АН УРСР Є.С. Шабліовський, історик і етнограф К.Г. Гуслистий,

літературознавець членEкореспондент АН УРСР Є.П. Кирилюк, В.Т. Зінич.
Київ, лютий 1965.

Співробітники відділу етнографії Інституту мистецтвознавства, фольклору та
етнографії АН УРСР, за столом у центрі – завідувач відділу К.Г. Гуслистий. Київ,

вересень 1965.



ста нов лен ня ук раїнсь кої літе ра тур ної мо ви, гра ма тик і слов ників XVI –XVIII ст.
Вийш ли дру ком гра ма ти ка ста ро ук раїнсь кої мо ви, на пи са на у 1643 р. сту ден -
том Сор бон ни І. Уже ви чем, “Лек си кон” П. Бе рин ди, “Лек сис” Л. Зи занія,
гра ма ти ка М. Смот риць ко го та ін. Львівські мо воз навці ви да ли 1977–1978 рр.
дво том ний “Слов ник ста ро ук раїнсь кої мо ви XIV–XV ст.” за ре дакцією
Л.Л. Гу мець кої. Уза галь нен ням праць у ца рині гра ма ти ки ста ло п’яти том не ви -
дан ня “Су час на ук раїнсь ка літе ра тур на мо ва” (1969–1973 рр.).

Суттєво роз ши ри ли ся досліджен ня в ар хе о логічній на уці, ви рос ли кад -
ри ар хе о логів, ви ко на но ве ли кий об сяг екс пе диційних та те о ре тич них робіт. 

На підставі ар хе о логічних да них вче ні вивчали проб ле ми давньої і се -
реднь овічної історії та куль ту ри Ук раїни, по чат ко ве за се лен ня Східної Євро пи
і роз се лен ня пле мен на те ри торії Ук раїни, ви ник нен ня та роз ви ток форм гос -
по да р ства, історії пле мен епо хи не оліту, брон зи і ран нь о го залізно го віку, куль -
ту р скіфів та сар матів, ан тич них міст Північно го При чор но мор’я. Знач на ува -
га приділя ла ся вив чен ню проб лем ет но ге не зу і ранньої історії східних слов’ян,
місця та ролі слов’янсь ких пле мен у євро пейсь ких подіях на ру бежі пер шої по -
ло ви ни І ти ся чоліття н. е. Ар хе о ло ги вив ча ли пи тан ня ви ник нен ня й роз вит -
ку міст Київсь кої Русі, історії і куль ту ри давнь о го Києва.

Ар хе о логічні досліджен ня оз на ме ну ва ли ся важ ли ви ми на у ко ви ми
відкрит тя ми, які да ли змо гу по�но во му висвітли ти історію та куль ту ру на се -
лен ня су час ної те ри торії Ук раїни з епо хи па ле оліту до пізнь о го се реднь овіччя.
Сис те ма тич не вив чен ня ве ли кої кіль кості па ле олітич них по се лень доз во ли ло
пос та ви ти пи тан ня про час і шля хи за се лен ня лю ди ною су час ної те ри торії Ук -
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Співробітники Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні АН УРСР – лауреати
Державної премії СРСР за видання 11Eтомного “Словника української мови”: зліва

направо – Л.А. Юрчук, А.А. Бурячок, Л.О. Родніна, Л.Г. Скрипник,
С.І. Головащук, директор Інституту академік АН УРСР В.М. Русанівський,

Г.М. Гнатюк, Т.К. Черторизька, Л.С. Паламарчук. Київ, листопад 1983.



раїни, ви я ви ти за лиш ки жит ла й еле мен ти пла ну ван ня по се лень, одер жа ти ве -
ли кий ма теріал для ха рак те рис ти ки гос по да р ства, по бу ту, куль ту ри ста ро -
давньої лю ди ни, упо ряд ку ван ня па ле олітич но го суспільства на різних ета пах
йо го роз вит ку, всебічно висвітли ти конк рет ну історію на се лен ня па ле оліту.
Про ве де но ве ли ку ро бо ту з кла сифікації ме золітич них куль тур, вста нов лен ня
їх віку і періоди зації, досліджен ня гос по да р ства та по бу ту епо хи ме золіту.
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Учас ни ки V Міжна род но го
конг ре су ар хе о логівEсла віс тів:
зліва нап ра во – завіду вач
відділу Інсти ту ту ар хе о логії
АН УРСР П.П. То  лоч  ко і ака -
демік АН СРСР  Б.О. Ри  ба -
ков. Київ, 1985.

Роз коп ки давнь ог рець ко го
міста Ольвія. На пе реднь о -
му плані – членEко рес пон -
дент АН УРСР Л.М. Славін
з гру пою сту дентів. Ми ко -
лаївсь ка обл., с. Па рутіно,
2 серп ня 1964.



Здійсне но значні досліджен ня епо хи ене оліту з пам’ят ка ми трипільсь кої і ям -
ної куль тур. Особ ли ву ува гу ук раїнські ар хе о ло ги приділя ли вив чен ню куль тур
епо хи брон зи в лісос те повій зоні Ук раїни, що ма ло ве ли ке зна чен ня для з’ясу -
ван ня проб ле ми ет но ге не зу східних слов’ян. Виз на че но межі куль тур, роз роб -
ле но їхню хро но логію і періоди зацію, оха рак те ри зо ва но ос новні фор ми гос по -
да р ства та ор ганізації пле мен. Зас то су ван ня при роз коп ках су час ної техніки
доз во ли ло досліди ти ве ликі скіфські кур га ни IV ст. до н. е.

Особ ли ве зна чен ня ма ли відкрит тя і ре тель не вив чен ня слов’янсь ких
пам’яток се ре ди ни І ти ся чоліття н. е. – ба зи, на якій ут во ри ла ся куль ту ра Давньої
Русі. От ри ма но цінні відо мості для роз роб лен ня пи тань ви ник нен ня й роз вит ку
давнь о русь ких міст, їхньої соціаль но�еко номічної струк ту ри, вив чен ня фе о даль -
них во лодінь, еко номічних пе ре ду мов ви ник нен ня Київсь кої Русі. Но ви ми знан -
ня ми зба га ти ли на у ку ар хе о логічні досліджен ня про ста ро давній Київ.

Роз гор ну то досліджен ня роз вит ку ук раїнсь кої філо софсь кої дум ки. Ви да но
зібран ня творів ви дат но го філо со фа�гу маніста XVIII ст. Г.С. Ско во ро ди, за по чат ко -
ва но вив чен ня філо софсь кої спад щи ни про фе сорів Києво�Мо ги лянсь кої ака демії,
яка є унікаль ним яви щем в історії ук раїнсь кої ду хов ної куль ту ри. На 60�і ро ки ХХ ст.
при па дає по до лан ня в суспільствоз навстві іде о логічних сте ре о типів, суттєво роз -
ши рюєть ся діапа зон досліджень і фор му ють ся ко лек ти ви вче них, спро мож них
по�но во му розв’язу ва ти проб ле ми філо софії. Звер нен ня філо софів до проб лем
лю ди ни і людсь кої діяль ності, філо софсь ко�соціологічних проб лем роз вит ку нау -
ки, логіки на у ко во го пізнан ня та інших поз на чені ви со ким рівнем справді нау -
ко во го досліджен ня. В Ук раїні вчені по ча ли ефек тив но роз роб ля ти проб ле ми
ети ки, ес те ти ки, куль ту ро логії. По чи нає вив ча ти ся спад щи на Ф. Про ко по ви ча,
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Співробітники Інституту археології АН УРСР оглядають речі, знайдені у 1971 р.
під час розкопок кургану Товста Могила біля м. Орджонікідзе Дніпропетровської обл.:

зліва направо – В.В. Отрощенко, Є.В. Черненко, О.І. Тереножкін, Б.М. Мозолевський,
В.А. Іллінська. Київ, 1977.



зок ре ма здійсне но на у ко ве об роб лен ня і підго тов ку до ви дан ня йо го філо софсь -
ких праць у трь ох то мах. Про ве де но на у ко вий аналіз філо софсь кої спад щи ни
про фе сорів Києво�Мо ги лянсь кої ака демії.

На у ко ва шко ла П.В. Копніна – В.І. Шин ка ру ка зак ла ла ос но ви філо -
софсь ко го вив чен ня проб лем лю ди ни, світог ля ду, логіки та ме то до логії на у ко -
во го пізнан ня.

Роз ви ток еко номічних досліджень був ди намічним. Еко номісти вив ча ли
стан справ у різних га лу зях на род но го гос по да р ства, особ ли во про мис ло вості,
роз роб ля ли ме то ди пла ну ван ня, уп равління, еко номічно го аналізу. Опубліко ва -
но ґрунтовні праці з історії роз вит ку еко номічної дум ки. Ре аль не зна чен ня ма ло
роз роб лен ня пи тань розміщен ня про дук тив них сил, еко номічно го райо ну ван ня,
ме то дич но го за без пе чен ня комп ле кс них ціль о вих прог рам17.

У 60–80�ті ро ки ХХ ст. в Ук раїні підго тов ле но кад ри кваліфіко ва них
прав ників. Учені�юрис ти бра ли ак тив ну участь у роз роб ленні цивіль но го,
цивіль но�про це су аль но го, криміналь но го, криміналь но�про це су аль но го ко -
дексів УРСР, в інших ко дифікаційних ро бо тах, роз роб ля ли пи тан ня пра во во -
го ре гу лю ван ня гос по дарсь ких відно син. З’яви ла ся низ ка ціка вих праць з між -
на род но го пра ва.

За га лом соціогу манітар ний сек тор Ака демії у 60–80�ті роки ХХ ст. сфор му -
вав свій на у ко вий по тенціал і був го то вий до вик ликів суспіль ної транс фор мації.

У 60–70�ті роки ХХ ст. зроб ле но спро би еко номізації на у ки. На зміну
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Засідання вченої ради Інституту економіки АН УРСР під головуванням
директора Інституту академіка АН УРСР І.І. Лукінова. Київ, 1985.



жорстким адміністра тив ним ме то дам уп равління ста ли за лу ча ти ся еко -
номічні: госп роз ра ху нок, де це нт ралізо ва не фінан су ван ня, ма теріаль не сти му -
лю ван ня. Еко номічні ме то ди уп равління пе ред ба ча ли на явність не за леж них
од не від од но го юри дич но рівноп рав них сторін. Як що до ць о го ви роб ни цт во
доміну ва ло в на у ко во�ви роб ни чих зв’яз ках, то но вий підхід став спро бою
вста но ви ти між на у кою і ви роб ни цт вом парт нерські сто сун ки. По ча ло ся
впро вад жен ня прог рам но�ціль о во го прин ци пу пла ну ван ня та уп равління.

Взаємодія з ре аль ною еко номікою, з конк рет ни ми га лу зя ми про мис ло -
вості та еко номічни ми регіона ми транс фор му ва ла й са му на у ку, зок ре ма ге о -
графічне роз та шу ван ня на у ко вих центрів і внутрішню струк ту ру на у ко вих ус та -
нов. Ба га то особ ли вос тей, які виз на ча ють су час ний стан на у ко во го по тенціалу
на шої дер жа ви, і зок ре ма Національ ної ака демії на ук Ук раїни, зумовле но спе -
цифікою еко номічно го роз вит ку країни в шес ти де ся тих і нас туп них за ни ми
ро ках ми ну ло го століття, ко ли проб ле ма прис ко рен ня на у ко во�технічно го прог -
ре су, впли ву на у ки на ви роб ни цт во по ча ла тур бу ва ти керівницт во дер жа ви.

Ус та но ви Ака демії на ук УРСР, ма ю чи не за леж ний ста тус, постійно
праг ну ли ро би ти серйоз ний вплив на роз ви ток га лу зей про мис ло вості. Фак -
тич но ук раїнсь ка Ака демія ста ла цент ром роз вит ку технічних на ук в СРСР.
Низ ка її інсти тутів от ри ма ла ста тус го лов них в СРСР з пріори тет них нап рямів
на у ко во�технічно го прог ре су. Так, Інсти тут елект роз ва рю ван ня ім. Є.О. Па то -
на виз на но го лов ним у країні в га лузі зва рю ван ня та спеціаль ної ме та лургії, а
від 1984 ро ку ще й з проб ле ми зміцню валь них та за хис них пок риттів; Інсти тут
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В День Перемоги: зліва направо – директор Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні
АН УРСР академік АН УРСР І.К. Білодід, директор Інституту економіки АН УРСР

академік АН УРСР І.І. Лукінов, головний учений секретар Президії АН УРСР академік
АН УРСР І.К. Походня, керуючий справами АН УРСР В.П. Цемко. Київ, [1980–1981].



проб лем ма теріалоз на в ства – з проб лем по рош ко вої ме та лургії; Інсти тут
проб лем міцності – у га лузі роз роб лен ня кри теріїв не су чої здат ності та дов -
говічності конструкційних еле ментів ядер них ре ак торів; Інсти тут ге о технічної
ме ханіки – у роз роб ленні те о ре тич них ос нов, техніки і тех но логії ви до бут ку
ко рис них ко па лин на ве ли ких гли би нах; Фізи ко�ме ханічний інсти тут – з
проб лем фізи ко�хімічної ме ханіки ма теріалів.

Зміцнен ню тех но логічно го кри ла в ук раїнській на уці, і в АН УРСР зок -
ре ма, знач ною мірою спри я ла прог ре сив на по зиція тодішнь о го керівницт ва
Держпла ну УРСР: во но на ма га ло ся ре а гу ва ти на тен денції світо во го на у ко -
во�тех но логічно го роз вит ку, ча сом навіть до сить нез вич ни ми спо со ба ми. Так,
зро зумівши перс пек тивність і прог ре сивність тех но логії ви роб ни цт ва штуч них
ал мазів та твер дих сплавів, Держплан рес публіки ство рив у 1961 р. без по се -
редньо йо му підпо ряд ко ва не Цент раль не конструк торсь ко�тех но логічне бю ро
твер до сп лав но го та ал маз но го інстру мен ту. Нас туп но го ро ку так са мо при
Держплані ство ре но Про е кт но�конструк торсь ке бю ро елект рогідравліки. Та ке
пря ме підпо ряд ку ван ня спо чат ку да ва ло певні пе ре ва ги – по за чер го ве одер -
жан ня необхідних ре сурсів, мож ливість ефек тивніше ви ко рис то ву ва ти пла нові
ме ханізми для впро вад жен ня своїх ре зуль татів. Про те нев довзі ста ло зро -
зумілим, що підтри му ва ти на леж ний на у ко вий рівень своїх нап ра цю вань, йти
впе ред та ким ор ганізаціям вкрай важ ко. Без пря мо го зв’яз ку з фун да мен таль -
ни ми на у ко ви ми досліджен ня ми новітні тех но логії не ство рю ють ся. То му
керівницт во дер жа ви звер ну ло ся до АН УРСР з про хан ням прий ня ти ці ор -
ганізації до се бе і до по мог ти їм за без пе чи ти на леж ний рівень на у ко вої ро бо ти.
У 1972 р. во ни бу ли пе ре дані до скла ду ака демічних ус та нов і це ви я ви лось
цілком вип рав да ним: врешті�решт ЦКТБ твер до сп лав но го та ал маз но го
інстру мен ту пе рет во ри ло ся на Інсти тут надт вер дих ма теріалів АН УРСР, а ПКБ
елект рогідравліки – на Інсти тут імпульс них про цесів і тех но логій АН УРСР.

У той же час труд нощі, пов’язані з “віднос ною стабілізацією чи сель -
ності” на у ко вих кадрів в Ук раїні на по чат ку 60�х років бу ли такі ж, як і в інших
рес публіках СРСР (крім Сибірсь ко го відділен ня АН СРСР та низ ки мос ковсь -
ких інсти тутів, по тенціал яких інтен сив но зміцню вав ся).

Хо ча зга да на ви ще “стабілізація” пев ною мірою відоб ра жа ла світо ву тен -
денцію, для ра дянсь кої на у ки вит ри ма ти її бу ло знач но важ че. В ба гать ох роз ви -
ну тих країнах част ка національ но го до хо ду, що виділяєть ся на на у ку, та кож ви яв -
ля ла тен денцію до стабілізації. Але, по�пер ше, для західних уче них ця
стабілізація нас ту па ла на більш ви со ко му рівні ос на ще ності дослідниць ких ко -
лек тивів екс пе ри мен таль ни ми при ла да ми та ус тат ку ван ням. По�дру ге, ду же
помітним ви я вив ся вплив са мої сис те ми най му працівників на у ки. Для США бу -
ли ха рак терні об ме жені за терміна ми конт рак ти, а та кож тра диція ба гать ох фірм
ак тив но залучати вче них, що вже сфор му ва ли ся як серйозні дослідни ки, на ро -
бо ту в про мис ловість. Тут же – порівня но ви со кий рівень соціаль ної за хи ще ності
вче но го, при яко му він, як пра ви ло, пе реходя чи з однієї на у ко вої схо дин ки на
іншу, праг не і має ре аль ну мож ливість за ли ша ти ся в то му са мо му інсти туті.
Стійкість на яв ної сис те ми в СРСР до пов ню ва ла ся оче вид ним не ба жан ням біль -
шості ор ганіза торів про мис ло вості залучати до се бе на підприємство вче них че -
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рез відсутність внутрішніх сти мулів роз вит ку й онов лен ня.
Відчут ним став уповіль не ний прип лив мо лоді до на у ко во�дослідних

інсти тутів. У шістде сяті ро ки СРСР і США ма ли приб лиз но од на кові і
кількість, і се редній вік уче них. Але зміна тен денції при рос ту чи сель ності нау -
ковців, що нас та ла в сімде сяті ро ки, відра зу спри чи ни ла ся до різко го змен -
шен ня прип ли ву мо лоді в на у ку, а от же, і до старіння дослідниць ких ко лек -
тивів в СРСР. За де ся тиріччя від 1972 р. до 1982 р. в країні час ти на на у ковців
віком 30–40 років змен ши ла ся з 46,3% до 33,1%. В на уці ж США ця найп ро -
дук тивніша віко ва гру па за ли ши ла ся прак тич но стабіль ною (42,7–41%). Та -
ким же незмінним ви я вив ся у них про тя гом заз на че них де ся ти років відсо ток
уче них віком 41–50 років (30%). Відповідно у Ра дянсь ко му Со юзі він виріс з
24,7% до 34,8%. До то го ж мож ли вості мо дернізації екс пе ри мен таль но го ус тат -
ку ван ня у нас надз ви чай но уск лад ни лись.

В цей не лег кий період в історії ра дянсь кої на у ки Ака демія на ук Ук -
раїнсь кої РСР змог ла знай ти для се бе та кий шлях роз вит ку, який доз во лив їй
прой ти че рез вип ро бу ван ня, що ви па ли на її до лю, з мінімаль ни ми втра та ми й
мак си маль ною ко рис тю для на у ки і для еко номіки дер жа ви. Зро зуміло, що
прий ня тий курс на за лу чен ня коштів про мис ло вості, ви ма гав послідов но го
про ве ден ня лінії на підтрим ку тех но логічної орієнтації досліджень у су час но -
му ши ро ко му ро зумінні тех но логії як клю чо во го мо мен ту на у ко во�технічно го
роз вит ку суспільства. Са ме та ке трак ту ван ня ць о го по нят тя на по лег ли во про -
па гу вав Б.Є. Па тон.

Не мож на ска за ти, що тех но логічну орієнтацію Ака демії од нос тай но
підтри ма ли всі без ви нят ку інсти ту ти. Бу ли скеп ти ки й ті, хто вба чав у ць о му
пев ну заг ро зу тра диційним нап ря мам фун да мен таль них досліджень, які не ма -
ли перс пек ти ви ви хо ду на прак тич не зас то су ван ня найб лиж чим ча сом. Са ме
ба жан ням за ру чи ти ся не зай вим ва же лем підтрим ки те о ре тич ної фізи ки, а
зовсім не примітив ним підла буз ни цт вом мож на по яс ни ти те, як швид ко, прак -
тич но відра зу після за хис ту док торсь кої ди сер тації, чле ном�ко рес пон ден том
АН УРСР був об ра ний мо ло дий фізик�те о ре тик, фахівець з те орії еле мен тар -
них час ти нок В.П. Ше лест – син тодішнь о го пер шо го сек ре та ря ЦК Ком партії
Ук раїни. І тре ба виз на ти, що став ка на нь о го з бо ку фізиків�те о ре тиків знач -
ною мірою вип рав да ла ся. За йо го без по се редньої ак тив ної участі і при ве ли ко -
му спри янні керівницт ва рес публіки в 1966 році в Києві бу ло ство ре но Інсти -
тут те о ре тич ної фізи ки. Ди рек то ром йо го приз на че но всесвітньо відо мо го
вченого М.М. Бо го лю бо ва, який насп равді пра цю вав у Москві. Фак тич ним
керівни ком но во ст во ре но го Інсти ту ту був В.П. Ше лест, і до сить швид ко в жи во -
пис но му уро чищі Фе о фанія по бу до ва но унікаль ний комп лекс, де не тіль ки бу ли
ство рені спри ят ливі умо ви для ро бо ти на у ковців (ко жен на у ко вий співробітник
от ри мав ок ре мий кабінет, семінарські кімна ти на кож но му по версі, для провідних
уче них зручні квар ти ри в бу дин ку по ряд з Інсти ту том та ін.), але й пе ред ба чені
мож ли вості для зап ро шен ня іно зем них уче них для ви ко нан ня спіль них
досліджень, про ве ден ня кон фе ренцій то що (збу до ва но го тель по ряд з Інсти ту том,
а в го лов но му бу дин ку – ос на ще ний за ос таннім сло вом тодішньої техніки кон фе -
ренц�зал). Про те це був по суті оди но кий, не ти по вий ви па док.
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Для біль шості інсти тутів у ме жах бюд жет но го фінан су ван ня Ака демії
та ких можливостей роз вит ку ма теріаль но�технічної ба зи досліджень не існу -
ва ло. Во ни мог ли роз ра хо ву ва ти тіль ки на кош ти про мис ло вості, ад же при всіх
до волі ши ро ко і не бе зс то рон ньо опи са них чин ни ках галь му ван ня все ж та ки
три вав у ті ро ки роз ви ток еко номіки. Де я ким га лу зям ми мо волі, як що не че -
рез дію еко номічних чин ників, то з іншої при чи ни, до во ди ло ся дба ти про тех -
но логічне онов лен ня. Важ ли ве зна чен ня ма ло й те, що в струк турі вит рат
підприємств пе ред ба че но гра фу вит рат на на у кові роз роб лен ня, кош ти з якої
не мож на бу ло ви ко рис то ву ва ти з іншою ме тою.

У свою чер гу в ба гать ох інсти ту тах АН УРСР був чи ма лий на у ко -
во�технічний до ро бок, вель ми ко рис ний для ви роб нич ників. Ма буть, сам по собі
цей до ро бок і не зіграв би ве ли кої ролі, але тре ба відда ти на леж не Пре зидії АН
УРСР, керівни кам інсти тутів технічно го профілю: во ни не прос то шу ка ли кон -
тактів з про мис ловістю, але й постійно аналізу ва ли при чи ни, які галь му ва ли впро -
вад жен ня результатів наукових досліджень у практику, праг ну ли знай ти шля хи усу -
нен ня перешкод. Однією з та ких при чин бу ла не дос тат ня конструк торсь ка і тех но -
логічна підго тов леність роз роб лень ака демічних інсти тутів до прак тич но го ви ко -
рис тан ня. За во ди не мог ли їх сприй ня ти в та ко му “си ро му виг ляді”.

У той же час га лу зеві інсти ту ти, які, зда ва ло ся б, по винні бу ли підхоп -
лю ва ти нові ідеї, що йдуть із Ака демії, як пра ви ло, ухи ля ли ся від неп рес тиж -
но го конструк торсь ко го тех но логічно го до оп раць о ву ван ня “чу жих на у ко вих
ре зуль татів”, ство рен ня на їх ос нові но вих зразків техніки. В цих умо вах сам
со бою нап ро шу вав ся вис но вок: ака демічним інсти ту там не обхідна влас на по -
туж на екс пе ри мен таль но�ви роб ни ча ба за, щоб ма ти мож ливість са мим ство -
рю ва ти дослідні зраз ки но вих при ладів і об лад нан ня, а ще кра ще – ви пус ка ти
не ве ликі їх серії. Ефек тивність та ко го підхо ду підтве рд жу ва ла ся досвідом
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Відвідан ня керівницт вом УРСР комп лек су Дослідно го за во ду спеціаль ної
елект ро ме та лургії Інсти ту ту елект ро зва рю ван ня ім. Є.О. Па то на АН УРСР. Київ, 1985.



інсти тутів, у яких де я ка екс пе ри мен таль на ба за вже бу ла, нап рик лад Інсти ту -
ту елект роз ва рю ван ня ім. Є.О. Па то на АН УРСР. 

Але в ціло му в біль шості інсти тутів Ака демії та ка ба за бу ла вкрай не дос -
тат ня. Про це свідчить хо ча б той факт, що у 1960 році на усіх підприємствах

дослідно�ви роб ни чої ба зи Ака демії на ук УРСР ра зом узя тих пра цю ва ло всьо -
го 200 чол. Про те в ті ро ки не мог ло бу ти і мо ви про те, щоб суттєво на ро щу -
ва ти чис ло працівників за ра ху нок бюд жет них асиг ну вань. Коштів по фон ду
за робітної пла ти, що виділя ли ся з дер жав но го бюд же ту в сімде сяті ро ки, лед -
ве вис та ча ло на те, щоб збе рег ти вже на явні інсти ту ти. В де я ких з них, та ких,
нап рик лад, як зга да ний ви ще Інсти тут те о ре тич ної фізи ки, при рос ту бюд же ту
не вис та ча ло навіть на те, щоб за без пе чи ти зрос тан ня фон ду за робітної пла ти,
пов’яза не із за хис та ми ди сер тацій.

То му Ака демія на ук УРСР пішла шля хом ство рен ня при своїх інсти ту -
тах госп роз ра хун ко вих конструк торсь ких бю ро і підприємств, що фінан су -
ють ся за мов ни ка ми но вої техніки й об лад нан ня. Особ ли во бурх ли во во ни
зрос та ли в сімде сяті ро ки. У 1965 р. півто ра де сят ка госп роз ра хун ко вих
підрозділів АН УРСР да ва ли про дукції на су му близь ко 12 млн. крб., а вже в
1976 р. – більш ніж на 100 млн. крб., при чо му впер ше в історії Ака демії в її
складі з’яви ли ся мо гутні дослідні за во ди. У се ре дині 80�х років ХХ ст. госп роз -
ра хун ко ва дослідно�ви роб ни ча ба за Ака демії на ук УРСР налічу ва ла вже 78 ор -
ганізацій: 29 конструк торсь ких бю ро, 10 дослідних за водів, 29 екс пе ри мен -
таль них ви роб ництв, 5 об чис лю валь них центрів та ін. За галь ний об сяг ви ко -
ну ва них робіт пе ре ви щив 232 млн. крб., при чо му 61,9% йо го скла ло ви ко нан -
ня за мов лень га лу зей на род но го гос по да р ства. На по чат ку 1986 ро ку в
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Рис. 4. Графік порівнян ня ди наміки чи сель ності працівників на підприємствах
дослідноEви роб ни чої ба зи із за галь ною кількістю працівників та на у ковців

на у ко воEдослідних ус та нов Ака демії на ук Ук раїни



підприємствах дослідно�ви роб ни чої ба зи АН УРСР пра цю ва ло вже 43,8 тис.
чол., тоб то май же в 20 разів біль ше, ніж у 1960 році (див. рис.4). 

У 1981–1986 ро ках їх чи сельність навіть пе ре ви щу ва ла кількість
працівників на у ко во�дослідних ко лек тивів АН УРСР. Тоб то кар ди наль но
зміни ла ся кад ро ва струк ту ра Ака демії, співвідно шен ня між на у ков ця ми та
працівни ка ми підприємств дослідно�ви роб ни чої ба зи.

При ць о му, зви чай но, знач но пе ре ви ко ну вав ся план зрос тан ня чи сель -
ності співробітників в Ака демії, що в ті ро ки вва жа ло ся серйоз ним по ру шен -
ням пла но вої дис ципліни. Але в Ук раїні “крізь пальці” ди ви ли ся на цей
відступ від вста нов ле них пра вил у госп роз ра хун ко вих ус та но вах Ака демії. Га -
лузі до по ма га ли бу ду ва ти ці підприємства (а нерідко і самі інсти ту ти), виділя -
ли кош ти на не обхідне ус тат ку ван ня. Та кий шлях роз вит ку дав мож ливість
провідним інсти ту там Ака демії на ук УРСР навіть в ті ро ки на ро щу ва ти свій
по тенціал і не відста ти за ос на щеністю настіль ки, як це тра пи ло ся, нап рик лад,
з інсти ту та ми Уральсь ко го на у ко во го цент ру, од но го з найс таріших в Ака демії
на ук СРСР, ма теріаль но�технічна ба за яких на по чат ку 80�х років ХХ ст.
дійшла до май же кри тич но го ста ну.

Підприємства дослідно�ви роб ни чої ба зи на ро щу ва ли ви пуск про дукції
(див. рис. 5), яка по вер та ла ся підприємствам�за мов ни кам й знач ною мірою
спри я ла зміцнен ню тех но логічно го рівня са мо го на у ко во го по шу ку. 

Вар то заз на чи ти, що зрос тан ня підприємств дослідно�конструк торсь кої
ба зи при інсти ту тах Ака демії да ло змо гу нейт ралізу ва ти кад ро вий застій, спри чи -
не ний стабілізацією чи сель ності на у ковців, оскіль ки кад ри конструк торсь ких і
тех но логічних бю ро фор му ва ли ся в ос нов но му за ра ху нок інсти тутів. Ба га то вче -
них пе ре хо ди ли до СКТБ ра зом зі своїм на у ко вим до роб ком для ор ганізації
впро вад жен ня йо го у ви роб ни цт во. Це ство рю ва ло умо ви узя ти на їх місце мо -
лодь, за без пе чу ю чи мож ливість для прип ли ву свіжих сил в ака демічні інсти ту ти.
Крім то го, на у кові відділи інсти тутів час то пра цю ва ли в та ко му тісно му кон такті
з відділа ми госп роз ра хун ко вих конструк торсь ких бю ро, що по тенціал лю дей,
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Рис. 5. Зрос тан ня об сягів робіт підприємств дослідноEви роб ни чої ба зи АН УРСР



зай ня тих відповідни ми роз роб лен ня ми, фак тич но под во ю вав ся. На явність по -
туж них СКТБ і дослідних за водів по зи тив но впли ва ла і на сам екс пе ри мент, доз -
во ля ла суттєво підви щи ти йо го технічну і тех но логічну підго тов ку. Це бу ло особ -
ли во важ ли во в ма теріалоз навстві та інших нап ря мах при род ни чих на ук, де
досліджен ня з кож ним ро ком все біль ше пов’язу ва ли ся з індустріаль ни ми тех но -
логіями. Та ка політи ка не пос ла би ла су то дослідниць ку ро бо ту і спри я ла зрос тан -
ню кваліфікації на у ко вих кадрів, оскіль ки при зрос танні за галь ної чи сель ності
на у ковців у 1985 р. у 4,25 ра зи, порівня но з 1960 р., част ка док торів і кан ди датів
на ук се ред них збіль ши ла ся із 42,2% до 61,7%. 

Об ра ний Ака демією на ук УРСР нап рям роз вит ку (“Па тонівсь кий ма -
невр”, як йо го на зи ва ли) ви я вив ся пра виль ним, пев ною мірою навіть
рятівним для ук раїнсь кої Ака демії. Хо ча, зви чай но, не всі інсти ту ти змог ли
йо го насліду ва ти, а то му не всіма був схва ле ний.

На базі на у ко вих до сяг нень Ака демії на ук одер жа но помітні ре зуль та ти
в роз вит ку ба гать ох тра диційних га лу зей про мис ло вості, ство ре но нові га лузі,
такі, як спеціаль на елект ро ме та лургія, по рош ко ва ме та лургія; роз роб ле но нові
ви ди об роб лен ня ме талів, ви со ко е фек тивні про це си зва рю ван ня, гідро е к -
струзію, різні спо со би на не сен ня пок риттів із за да ни ми влас ти вос тя ми, нові
ли варні про це си. Знайш ли своє зас то су ван ня ба га то тех но логічних про цесів,
об лад нань, ма теріалів, пре па ратів, сис тем і за собів ав то ма ти зації, знач на час -
ти на яких за на у ко во�технічним рівнем не ма ла ана логів у світі.

Логічно пос та ви ти пи тан ня, а чи не впли ну ла тех но логічна орієнтація
Ака демії на ук у 60–80�ті ро ки ХХ ст. не га тив ним чи ном на роз ви ток са мої
фун да мен таль ної на у ки? З сь о годнішнь о го пог ля ду мож на од ноз нач но
відповісти: та ка орієнтація не тіль ки не за ва жа ла роз вит ку досліджень навіть у
найбільш абстра кт них га лу зях на у ки, а здебіль шо го й спри я ла йо му. Са ме в ці
ро ки ос та точ но сфор му ва ли ся нові на у кові нап ря ми і шко ли в ба гать ох га лу -
зях на у ки. Ре зуль та ти досліджень у низці нап рямів ма те ма ти ки, нелінійної ме -
ханіки, те орії ви пад ко вих про цесів і те орії ймовірнос тей, ге о метрії і
функціональ но го аналізу, кібер не ти ки, те о ре тич ної фізи ки і фізи ки твер до го
тіла, фізи ки плаз ми, мо ле ку ляр ної біології та ге не ти ки і де я ких інших га лу зей
при ро доз на в ства одер жа ли світо ве виз нан ня.

Бурх ли во роз ви ва ла ся, зок ре ма, кібер не ти ка. Вже в 1965 р. по чав ся
серійний ви пуск роз роб ле ної ук раїнсь ки ми вче ни ми ма лої об чис лю валь ної
ма ши ни для інже нер них роз ра хунків “Мир�1”, яку пев ною мірою мож на вва -
жа ти пе редвісни ком май бутніх пер со наль них комп’ютерів. В 60�ті ро ки ХХ ст.
фак тич но по до ла но відста ван ня від країн За хо ду в роз вит ку об чис лю валь ної
техніки. Під керівницт вом В.М. Глуш ко ва роз по ча ли ся роз роб лен ня і ма со ве
впро вад жен ня ав то ма ти зо ва них сис тем уп равління (АСУ). Пер шою з них зда -
но в експлу а тацію у 1967 р. АСУ “Львів” на Львівсь ко му те левізійно му за воді,
а до 1970 р. в Ук раїні такі сис те ми бу ли за пу щені на 96 підприємствах.

Про рівень робіт у га лузі кібер не ти ки та інфор ма ти ки в ці ро ки мож на су -
ди ти з та ко го ви пад ку: у 1986 р., ко ли до Землі наб ли зи ла ся ко ме та Гал лея, був
здійсне ний міжна род ний екс пе ри мент для досліджен ня го ло ви та нав ко ло я дер -
ної ділян ки ко ме ти за учас тю п’яти космічних апа ратів (два японсь ких –
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“Суісей” і “Са ка гакі”, два ра дянсь ких – “Ве га�1” та “Ве га�2” та зонд Євро -
пейсь ко го космічно го аген т ства “Джот то”). Як і пла ну ва ло ся, пер ши ми до ко -
ме ти ма ли наб ли зи ти ся ра дянські апа ра ти і бу ло до мов ле но, що вчені яко мо -
га швид ше оп ра цю ють па ра мет ри поль о ту й пе ре да дуть їх за рубіжним ко ле -
гам, щоб во ни мог ли ско ре гу ва ти курс своїх космічних апа ратів. Вра хо ву ю чи
мож ли вості тодішньої об чис лю валь ної техніки, на це відво ди ло ся чо ти ри до -
би. Та вже че рез чо ти ри го ди ни після проль о ту апа ра та біля ко ме ти ака демік
Р.З. Сагдєєв, який предс тав ляв СРСР в групі, що ке ру ва ла про ек том, пе ре дав
комп лект відповідних до ку ментів, ви ко на них на не ве ликій екс пе ри мен -
тальній об чис лю вальній ма шині, ство реній в Інсти туті кібер не ти ки АН УРСР.

Ва гомі ре зуль та ти одер жа но в га лузі ма те ма ти ки, ме ханіки, те о ре тич ної
фізи ки, фізи ки твер до го тіла і низь ких тем пе ра тур, гідро ди наміки. Зок ре ма,
роз роб ле но фізи ко�технічні ос но ви оп то е ле кт роніки, ство рен ня ла зерів зі
змінною час то тою вип роміню ван ня, ме ханіки ком по зиційних ма теріалів.

Са ме в ці ро ки Ака демія на ук УРСР ста ла за галь но виз на ним цент ром ма -
теріалоз на в ства. Ліде ром ць о го нап ря му став Інсти тут елект роз ва рю ван ня
ім. Є.О. Па то на, виз на ний найбіль шим у світі на у ко вим цент ром у га лузі зва рю -
ван ня та спеціаль ної елект ро ме та лургії. Крім то го, що йо го ро бо ти зак ла ли ос но -
ву но вих га лу зей про мис ло вості, важ ко бу ло наз ва ти більш�менш солідне про -
мис ло ве підприємство в СРСР, яке б не зас то со ву ва ло роз роб лень ць о го Інсти ту -
ту. В 1969 р. за до по мо гою ство ре ної в Інсти туті ус та нов ки “Вул кан” впер ше
здійсне но зва рю ван ня ме талів на бор ту космічно го ко раб ля “Со юз�6”. У 1984 р.
за до по мо гою ство ре но го в ІЕЗ універ саль но го руч но го інстру мен ту бу ли про ве -
дені тех но логічні опе рації зва рю ван ня і на пи лю ван ня у відкри то му кос мосі.

Світо ве виз нан ня одер жа ли ро бо ти Інсти ту ту фізіології ім. О.О. Бо го -
моль ця в га лузі ней рофізіології та мемб ран ної біології, ук раїнсь ких ге не тиків
у роз роб ленні ме тодів спря мо ва но го му та ге не зу то що. Мож на наз ва ти ще низ -
ку фактів, які свідчать, що так зва на “до ба зас тою” в історії Ра дянсь ко го Со ю -
зу для ук раїнсь кої Ака демії на ук бу ла періодом підне сен ня і ва го мих звер шень.

На межі 80�х років ХХ ст. ста ла все більш ви раз но ви маль о ву ва ти ся но -
ва струк ту ра в Ака демії – на у ко во�технічний комп лекс, до скла ду яко го, окрім
влас не інсти ту ту, що був йо го ідей ним і ор ганізаційним цент ром, вхо ди ли екс -
пе ри мен таль не ви роб ни цт во, здебіль шо го приз на че не для технічно го обс лу -
го ву ван ня на у ко во го екс пе ри мен ту; дос татньо мо гутнє конструк торсь ке бю -
ро, пок ли ка не до во ди ти екс пе ри мен таль ний ре зуль тат до рівня на у ко -
во�технічно го роз роб лен ня, і, на решті, дослідний за вод, здат ний не тіль ки ви -
го тов ля ти го ловні зраз ки но вої техніки, але й ма лу серію об лад нан ня для ши -
ро ких вип ро бу вань йо го на про мис ло вих підприємствах. 

Інсти ту ти, які зуміли сфор му ва ти нав ко ло се бе подібні струк ту ри, ду же
швид ко от ри ма ли ве ли чезні пе ре ва ги. І спра ва тут не тіль ки в то му, що в “своєму
на ту раль но му гос по дарстві” з’яви ла ся не за лежність від га лу зе вих тех но логів,
конструк торів, бу ли зняті знач ною мірою проб ле ми по шу ку десь на сто роні ре -
зе рв них по туж нос тей для ви го тов лен ня ма кетів і дослідних зразків. Терміни
втілен ня на у ко во го ре зуль та ту в но во му при ладі або прист рої знач но ско ро ти ли -
ся не тіль ки за ра ху нок знят тя “па уз” між на у ко вим оп раць о ву ван ням ідеї,
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конструк торсь ким роз роб лен ням і ви го тов лен ням відповідно го прист рою, але й
унаслідок то го, що з’яви ла ся мож ливість пла ну ва ти ці ро бо ти комп ле кс но,
здійсню ва ти ба га то чо го па ра лель но, не че ка ю чи пов но го за вер шен ня
відповідної стадії. Так ви го тов ля ла ся, нап рик лад, у комп лексі Інсти ту ту електро -
з ва рю ван ня ім. Є.О. Па то на ма ши на “Північ” для зва рю ван ня магістраль них
тру боп ро водів. І но ва для Ака демії струк ту ра швид ко здо бу ла виз нан ня.

Інже нерні цент ри пра цю ва ли, з од но го бо ку, в тісно му кон такті з
відповідни ми на у ко ви ми відділа ми Інсти ту ту, а з дру го го, за ни ми бу ли
закріплені ви роб ничі по туж ності дослідно го ви роб ни цт ва чи дослідно го за во ду.
Во ни вклю ча ли в се бе та кож низ ку відділів госп роз ра хун ко вої конструк торсь -
ко�тех но логічної ор ганізації на у ко во�технічно го комп лек су. В пи тан нях пла ну -
ван ня те ма ти ки своєї діяль ності, підго тов ки кадрів – вза галі на у ко во го
керівницт ва і суп ро во ду інже нерні цент ри бу ли підпо ряд ко вані керівни кам
відповідно го на у ко во го відділу. За прин ци пом гос по дарсь ко го роз ра хун ку інже -
нерні цент ри бу ли без по се редньо пов’язані з ви роб ни чи ми об’єднан ня ми і
підприємства ми га лу зе вих міністерств і відомств, оскіль ки во ни бу ли або за мов -
ни ка ми роз роб лень, або ви го тов ля ли новітнє об лад нан ня на за мов лен ня цент ру.

Інже нерні цент ри бра ли на се бе ви го тов лен ня пер ших зразків об лад -
нан ня до то го, як во но за пус ка лось у серійне ви роб ни цт во, до по ма га ли на ла -
го ди ти та ке ви роб ни цт во, ор ганізо ву ва ли підго тов ку для нь о го кадрів. Фак -
тич но це бу ла міжга лу зе ва струк ту ра, здат на до ла ти міжвідомчі бар’єри, яка
еко но ми ла при ць о му час і звіль ня ла вче них від не обхідності вирішу ва ти не -
прості проб ле ми по шу ку мож ли вос тей для впро вад жен ня у прак ти ку ре зуль -
татів своїх досліджень і роз роб лень. Во ни про де мо н стру ва ли свою ви со ку
ефек тивність на прик ладі втілен ня цілої низ ки ціка вих та прин ци по во важ ли -
вих роз роб лень і тех но логій.

Про те внутрішня цілісність ака демічних комп лексів скла да ла ся не лег ко.
Ад же ко жен із склад ників та ко го об’єднан ня мав свою спе цифіку. Інсти тут мав
бюд жет не фінан су ван ня, свій штат ний розк лад і сис те му фор му ван ня фондів.
Госп роз ра хун кові конструк торські бю ро і за во ди бу ли в Ака демії сво го ро ду при -
буль ця ми з іншо го світу, з аб со лют но іншою шка лою ціннос тей, інши ми дже ре ла -
ми ма теріаль них та фінан со вих благ і аб со лют но нес хо жи ми прин ци па ми їх роз -
поділу. У кож но го був свій ди рек тор, своя бух гал терія, відділ кадрів то що.

Ос воївши но вий виріб, дослідний за вод був зацікав ле ний яко мо га дов -
ше йо го ви пус ка ти, а інсти тут праг нув швид ше впро ва ди ти інше, дос ко -
наліше. Мо ло дий конструк тор в СКБ одер жу вав нерідко біль шу за робітну
пла ту, ніж той працівник інсти ту ту, який за без пе чу вав йо го на у ко вим до роб -
ком і но ви ми іде я ми.

Тех но логічно й ідей но це бу ло справді за ду ма но як не роз рив ний комп -
лекс, всі час ти ни яко го взаємо пов’язані і взаємо обу мов лені. Але юри дич но йо го
склад ни ки за ли ша ли ся не за леж ни ми, а еко номічні інте ре си роз’єдну ва ли їх.

Проб ле ма еко номічно го об’єднан ня скла до вих час тин комп лек су бу ла
пос тав ле на пе ред політич ним керівницт вом країни, яке схва ли ло досвід ро бо -
ти АН УРСР і до ру чи ло ком пе те нт ним ор га нам розг ля ну ти це пи тан ня (пос -
та но ва ЦК Ком партії Ук раїни від 19 лип ня 1976 р. “Про досвід ро бо ти Ака -
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демії на ук Ук раїнсь кої РСР по підви щен ню ефек тив ності на у ко вих
досліджень і прис ко рен ню уп ро вад жен ня їх ре зуль татів в на род не гос по да р -
ство”). Але виріше не во но так і не бу ло. Гли бо ко за бю рок ра ти зо вані Мінфін і
Держ ко мп раці СРСР не знайш ли тоді спо со бу об’єдна ти в од не ціле інсти тут,
що має бюд жет не фінан су ван ня, і госп роз ра хун кові підприємства. Так і не до -
че кав шись спра вжнь о го виз нан ня у со юз них еко номічних ор га нах, уряд
рес публіки своїм влас ним рішен ням (Пос та но ва Ра ди Міністрів УРСР від
30 черв ня 1981 р. № 348 “Про ство рен ня на у ко во�технічних комп лексів Ака -
демії на ук УРСР”) зат вер див у 1981 р. перші п’ять ака демічних на у ко -
во�технічних комп лексів. Зви чай но, цим не бу ла розв’яза на проб ле ма об’єднан -
ня еко номічних інте ресів всіх їхніх підрозділів, але, при наймні, комп лек си бу -
ли офіційно уза ко нені. З’явив ся до ку мент, який виз на чав струк ту ру
адміністра тив но го уп равління ци ми склад ни ми і ба га то функціональ ни ми ко -
лек ти ва ми.

Ба га то інсти тутів АН УРСР уже у 80�ті рр. ХХ ст. бу ли прак тич но го тові до
жит тя в рин ко вих умо вах. Во ни ма ли не обхідну екс пе ри мен таль но�ви роб ни чу ба -
зу для то го, щоб до во ди ти свої нап ра цю ван ня до ви со ко го сту пе ня го тов ності,
уміли пра цю ва ти з ви роб нич ни ка ми, зна ли ре альні пот ре би про мис ло вості. І не їх
ви на, що роз вал еко номіки май же повністю ліквіду вав по пит на нові роз роб лен ня. 

Опи са ний період роз вит ку на у ко во го по тенціалу в УРСР підтве рд жує,
що магістраль ний шлях дер жав ної підтрим ки на у ки – не прос те зрос тан ня
вит рат на неї, а ство рен ня соціаль но�еко номічно го ме ханізму, що постійно
фор мує по пит ви роб ни цт ва на на у ко во�технічну про дукцію. Дер жа ва так і не
ство ри ла гос по дарсь ко го ме ханізму, який би сти му лю вав на у ко во�технічний
прог рес. На у ко вий уро жай зби ра ли пе ре важ но га лузі, які без по се редньо не
пра цю ють на лю ди ну. Це – обо ро на, кос мо нав ти ка. У біль шості “мир них” га -
лу зей на род но го гос по да р ства пе ре ва жав екс тен сив ний тип роз вит ку без ре гу -
ляр но го за лу чен ня на у ко вих ре зуль татів.

Ук раїнсь ка Ака демія на ук прийш ла до початку 90�х років ХХ ст.,
зміцнив ши свій на у ко вий по тенціал і нав чив шись тісно співпра цю ва ти з про -
мис ловістю. Во на ма ла в своєму складі по туж ну дослідно�ви роб ни чу ба зу,
здат ну до во ди ти на у ко вий до ро бок інсти тутів до рівня ви со кої го тов ності для
прак тич но го ви ко рис тан ня ви роб нич ни ка ми та для ор ганізації серійно го ви -
пус ку інно ваційної про дукції. Тоб то в ба гать ох відно шен нях во на бу ла біль ше,
ніж інші рес публіканські ака демії, го то вою до ро бо ти в умо вах рин ку і рин ко -
вих відно син. Про те ста ло ся так, що ри нок інно ваційної про дукції не ство рив -
ся в Ук раїні, унаслідок чо го по пит на інно вації різко зни зив ся. Пер ши ми
відчу ли це підприємства дослідно�ви роб ни чої ба зи, оскіль ки во ни не ма ли за -
мов лень і зму шені бу ли ско ро чу ва тись. У свою чер гу це відби ло ся і на ака -
демічних інсти ту тах у 90�ті ро ки ХХ ст., які пос та ви ли Ака демію на ук Ук раїни
та ук раїнсь ку на у ку в умо ви вип ро бу вань зміна ми соціаль но�політич но го і
еко номічно го ла ду, гло балізацією, фор му ван ням но вих відно син між на у кою,
вла дою та суспільством.
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1.7. Участь у по до ланні наслідків
Чор но бильсь кої ка та ст ро фи

Ук раїнсь ка Ака демія на ук на всіх ета пах сво го існу ван ня йшла в но гу з
ви мо га ми ча су, час то ви пе ред жа ю чи суспіль ний роз ви ток і за да ю чи йо му нап -
ря мок ру ху. З по чат ком ери атом ної енер ге ти ки проб ле ма ти ка, пов’яза на із
цим спря му ван ням, ста ла склад ни ком на у ко вих зацікав лень Ака демії. 

У ціло му енер ге ти ка, й атом на зок ре ма, ба га то років бу ла пред ме том
досліджен ня низ ки на у ко вих ко лек тивів АН УРСР. Її струк турні підрозділи
зай ма ли ся розв’язан ням фун да мен таль них міжга лу зе вих зав дань. Зу сил ля
вче них бу ли спря мо вані на досліджен ня су час них проб лем енер ге ти ки та
елект рофізи ки, теп лофізи ки та теп лофізич но го при ла до бу ду ван ня, те о ре тич -
ної елект ро техніки та елект роніки, тур бо� і ма ши но бу ду ван ня, нет ра диційної
енер ге ти ки1.

За звичай, що на у ков цям завж ди бу ла при та ман на ак тив на життєва по -
зиція, во ни не бу ли слух ня ним зна ряд дям політич ної сис те ми. Інтен сив не на -
сад жу ван ня АЕС в Ук раїні вик ли ка ло не тіль ки три во гу в усь о го суспільства, а
й на у ко во обґрун то ва ний про тест Ака демії на ук. Влітку 1980 р. до Ра ди
Міністрів УРСР пе ре да но лист Пре зи ден та АН УРСР ака деміка Б.Є. Па то на
про не доцільність спо руд жен ня ЧА ЕС�2, а че рез рік на засіданні Пре зидії Ра -
ди Міністрів УРСР зас лу ха но йо го до повідь “Про мож ливі еко ло го�еко -
номічні наслідки розміщен ня, будівницт ва та експлу а тації в Ук раїнській РСР
атом них енер го об’єктів”.

Нез ва жа ю чи на не га тив ну ре акцію со юз них влад них струк тур на по да ну
Ака демією на ук УРСР до повідну за пис ку, зу сил ля вче них не бу ли мар ни ми.
Прак тич ним їх ре зуль та том, зреш тою, ста ло при пи нен ня спо руд жен ня Одесь -
кої АТЕЦ, а зго дом – і Кримсь кої АЕС, відмо ва зат вер ди ти план розміщен ня
май дан чиків під будівницт во Харківсь кої АТЕЦ і АЕС у До нецькій об ласті, на
уз бе режжі Азовсь ко го мо ря, низ ки інших пла но ва них об’єктів атом ної енер ге -
ти ки в Ук раїні, а та кож від збіль шен ня кіль кості блоків на Хмель ницькій,
Рівненській та Півден но ук раїнській атом них станціях2. 

Чор но бильсь ка АЕС, по бу до ва на на півночі Київсь кої об ласті, пер ший
блок якої по чав пра цю ва ти 1977 р., ма ла екс те ри торіаль ний ста тус і підпо ряд -
ко ву ва ла ся цент раль ним ор га нам дер жав ної вла ди, роз та шо ва ним у Москві.
Там же, у “центрі”, із за лу чен ням сил за галь но со юз них міністерств, відомств,
на у ко вих ко лек тивів, прий ма ли рішен ня сто сов но оцінки масш табів аварії на
4�му енер гоб лоці та шляхів її ліквідації3. Пер ше засідан ня Опе ра тив ної гру пи
Політбю ро ЦК КПРС з пи тань, пов’яза них з ліквідацією наслідків аварії, що
ста ла ся 26 квітня на Чор но бильській АЕС, відбу ло ся в Москві 29 квітня 1986 р.
У Києві 3 трав ня ство ре но опе ра тив ну гру пу Політбю ро ЦК КПУ, на засіданні
якої, в ході об го во рен ня на галь них по точ них пи тань, вис лов ле но дум ку про
не обхідність за лу чен ня Ака демії на ук, і в пер шу чер гу Інсти ту ту ядер них
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досліджень АН УРСР (ди рек тор І.М. Виш невсь кий), до конт ро лю за довкіллям.
Од нак на у ковці ба гать ох інсти тутів на цей час вже ви ко ну ва ли не обхідні ро бо ти.
Са ме зав дя чу ю чи зу сил лям низ ки ко лек тивів та Пре зидії АН УРСР бу ло
розв’яза но ба га то на галь них пи тань, по род же них аварією, в то му числі конт ро лю -
ва ли ся пи тан ня життєза без пе чен ня Києва і ки ян, інших регіонів рес публіки.

Інсти ту ти АН УРСР, спи ра ю чись на досвід, на ко пи че ний у до чор но -
бильські ро ки, ви я ви ли ся го то ви ми до на у ко во го аналізу аварії, оцінки
наслідків та роз роб лен ня за ходів з їх ліквідації в Ук раїні. Се ред найбільш
підго тов ле них, зав дя ки своєму фа хо во му спря му ван ню, ви я ви ли ся Інсти тут
ядер них досліджень та відділ ядер ної ге охімії і кос мохімії Інсти ту ту ге охімії та
фізи ки міне ралів (керівник Е.В. Со бо то вич). Так, в Інсти туті ядер них
досліджень АН УРСР і у до а варійний час на постійній ос нові пра цю ва ла гру -
па зовнішньої до зи метрії, яка здійсню ва ла ре гу лярні заміри рівнів радіації у
зат ве рд же них са непідемс танцією конт роль них місцях у Києві та за йо го ме жа -
ми. Не ма ю чи на ра нок 26 квітня 1986 р. жод ної інфор мації про події на ЧАЕС,
до зи мет рис ти, ви ко ну ю чи пла нові вимірю ван ня, зафіксу ва ли в Го лосіївсь ко -
му лісі знач не підви щен ня рівня вип роміню ван ня. Аналіз си ту ації доз во лив
зро би ти вис но вок про ви кид радіоак тив ності за межі станції. Од нак про
гігантські масш та би аварії ніхто й не здо га ду вав ся4, оскіль ки у Ра дянсь ко му
Со юзі не бу ло комп ле кс ної дер жав ної сис те ми радіаційно го моніто рин гу
аварій та ко го масш та бу, як Чор но бильсь ка. Її відсутність зу мо ви ла неп ра виль -
не виз на чен ня масш табів Чор но бильсь кої аварії на ранній стадії її роз вит ку як
об’єкто вої і запізніле усвідом лен ня керівницт вом країни, що це не ло каль на
аварійна си ту ація5.

Че рез аварію на 4�му енер гоб лоці Чор но бильсь кої АЕС Ук раїна, особ -
ли во її північний регіон, опи ни ла ся в епіцентрі найбіль шої у ХХ ст. тех но ген -
ної ка та ст ро фи. За по чат ко ви ми да ни ми, те ри торія, заб руд не на цезієм�137 в
діапа зоні до 40 Кі/км2, в Ук раїні ста но ви ла 377,5 тис. га з на се лен ням май же
1,5 млн. чо ловік6. Пізніше ста ло оче вид ним, що 2293 на се ле них пунк ти 74 райо нів
два над ця ти об лас тей Ук раїни заз на ли різно го рівня заб руд нен ня. Із гос по -
дарсь ко го обігу ви ве де но 26 545 га зе мель зо ни відчу жен ня. Крім то го, за да -
ни ми по чат ку но во го ти ся чоліття, у зв’яз ку з аварією на ЧА ЕС в Ук раїні пост -
раж да ло май же 7% на се лен ня, 3,5 млн. її гро ма дян одер жа ли до дат ко ве оп -
ромінен ня, в т. ч. 1,3 млн. дітей. Ме дич не обс те жен ня пост раж да ло го на се лен -
ня по ка зує, що се ред них – хво рих близь ко 80%, в т. ч. се ред ліквіда торів –
85%, біль ше 82 тис. ста ли інваліда ми.

І досі ця аварія за ли шаєть ся найбіль шою тех но ген ною та еко логічною
ка та ст ро фою су час ності. Во на приз ве ла до заб руд нен ня по над 100 тис. км2 те -
ри торій в Ук раїні, Біло русі, Росії. Радіоак тив ни ми нукліда ми вра же но біль ше
5 тис. міст і сіл трь ох дер жав7. 

Ко лек ти ви інсти тутів АН УРСР по ча ли пра цю ва ти над пи тан ня ми
мінімізації наслідків аварії на ЧА ЕС прак тич но від 26 квітня 1986 ро ку. Ро бо ти ве -
ли ся за ус ни ми вказівка ми керівницт ва Пре зидії АН УРСР. Прак тич но більшість
ака демічних інсти тутів у перші дні, зва жа ю чи на відсутність дос товірної інфор -
мації, відряд жа ли своїх співробітників до Чор но би ля і на станцію для зби ран ня
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інфор мації. В інсти ту тах АН УРСР ство рю ва ли ся гру пи до зи мет ристів, які ре гу -
ляр но пра цю ва ли з пер ших днів трав ня про тя гом 1986–1987 рр.

Про нап ру жен ня в Києві і ро зуміння не обхідності терміно вих за ходів
свідчить до ру чен ня Ра ди Міністрів УРСР від 3 трав ня, у зв’яз ку з чим у Пре -
зи ден та АН УРСР Б.Є. Па то на відбу ла ся на ра да з виз на чен ня комп лек су пер -
шо чер го вих за ходів по до лан ня наслідків аварії на Чор но бильській АЕС. Бу ло
прий ня то рішен ня терміно во ство ри ти опе ра тивні комісії АН УРСР та Пре -
зидії АН УРСР, а та кож відповідні ро бочі гру пи з ви роб лен ня ре ко мен дацій та
пе ре вес ти Інсти тут ядер них досліджень у ре жим ро бо ти конт роль но�вимірю -
валь но го комп лек су. По чи на ю чи з 4 трав ня комісія в складі Ф.С. Ба би че ва,
І.К. По ходні, К.М. Сит ни ка, В.І. Трефіло ва, В.Г. Бар’ях та ра, І.М. Виш невсь -
ко го, В.П. Ку ха ря та В.Д. Но ви ко ва ре гу ляр но зби ра ла ся для вирішен ня важ -
ли вих пи тань і ко ор ди ну ва ла діяльність на у ко вих ко лек тивів. Склад цієї
комісії зміню вав ся, до неї за лу ча ло ся де далі біль ше коло фахівців8. Про то ко -
ли засідань Опе ра тив ної комісії Пре зидії АН УРСР відби ва ють те ши ро ке ко -
ло проб лем, участь у розв’язанні яких взя ли ко лек ти ви 42 на у ко вих ус та нов
Ака демії на ук9. На цих засідан нях і на ра дах у Б.Є. Па то на на по чат ку трав ня
1986 р. розв’язу ва ли ся пи тан ня, спри чи нені склад ною після а варійною си ту -
ацією: про пер шо чер гові за хо ди з по до лан ня наслідків аварії та зни жен ня
радіаційно го на ван та жен ня на на се лен ня, про при пус ти ме радіоак тив не за -
бруд нен ня р. Дніпро, охо лод жен ня ре ак то ра, по до лан ня наслідків радіоак тив -
но го заб руд нен ня в сільсь ко му гос по дарстві УРСР то що.

Ство ре на комісія ке ру ва ла ро бо тою ус та нов, ор ганізацій і підприємств
АН УРСР, про во ди ла на у ко ву екс пер ти зу про по зицій, що над хо ди ли від ор -
ганізацій та ок ре мих гро ма дян, за без пе чу ва ла зв’язок Ака демії з міністер ства -
ми і відомства ми, го ту ва ла про по зиції до ди рек тив них ор ганів й Уря до вої
комісії, ко ор ди ну ва ла на у ко ву діяльність у рес публіці з цих пи тань. З мо мен ту
ство рен ня і до 1988 р. її очо лю вав віце�пре зи дент АН УРСР ди рек тор Інсти ту -
ту проб лем ма теріалоз на в ства ім. І.М. Фран це ви ча ака демік В.І. Трефілов.
Рішен ня і до ру чен ня Опе ра тив ної комісії Пре зидії АН УРСР бу ли обов’яз ко -
ви ми для ви ко нан ня всіма на у ко ви ми ус та но ва ми АН УРСР і ви ко ну ва ли ся
ни ми на ви со ко му про фесійно му рівні10. Про тя гом нас туп них 1989–1998 рр.
цю комісію, яка ста ла постійно діючою, очо лю вав ака демік В.Г. Бар’ях тар.

Для розв’язан ня конк рет них пи тань з різних на у ко вих нап рямів при
Пре зидії АН УРСР за її рішен ня ми та роз по ряд жен ня ми Пре зи ден та АН бу ли
ство рені тим ча сові спеціальні комісії з інже нер но�технічних проб лем та з ме -
ди ко�біологічних пи тань ліквідації наслідків аварії (ЛНА), пок ли ка них
розв’язу ва ти, по ряд з інши ми на у ко ви ми струк ту ра ми СРСР, зав дан ня Уря до -
вої комісії, яка при летіла з Моск ви до Чор но би ля у другій по ло вині дня 26 квіт -
ня. Во на виділи ла три го ловні ви ди заг ро з, які на той мо мент бу ли пов’язані з
ядер ним па ли вом у зруй но ва но му ре ак торі, – ядер ну не без пе ку, теп ло ву і
радіаційну. Ядер ну не без пе ку ста но ви ла мож ливість пов тор но го ви бу ху у разі
на яв ності в ре ак торі за лишків ядер но го па ли ва. Теп ло ва не без пе ка по ля га ла в
то му, що роз жа ре не па ли во мог ло пос ту по во про па ли ти пли ту нижнь о го
біологічно го за хис ту та пе рек рит тя нижніх приміщень ре ак тор но го відділен ня
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й пот ра пи ти у ґрун тові во ди та заб руд ни ти їх. Радіаційна не без пе ка бу ла
пов’яза на пе ре дусім з три ва ли ми бе зу пин ни ми ви ки да ми із зруй но ва но го ре -
ак то ра, пе ре важ но внаслідок горіння графіту. От же, під час ак тив ної стадії всі
ос новні технічні за хо ди бу ли націлені на ло калізацію аварії, за побіган ня ви ки -
ду радіоак тив них ре чо вин з ре ак то ра11.

Па ра лель но вирішува ли ся ор ганізаційні пи тан ня що до без по се редньої
участі на у ковців АН УРСР у ЛНА. На засіданні у зас туп ни ка го ло ви Ра ди
Міністрів УРСР Є.В. Ка ча ловсь ко го 19 трав ня 1986 р. бу ло прий ня то про по -
зицію АН УРСР про ор ганізацію опор но го пунк ту АН УРСР у м. Чор но билі для
ко ор ди нації до ру че них робіт. Штаб зай мав ся ор ганізацією прий ман ня,
розміщен ня і хар чу ван ня фахівців, які при бу ва ли з на у ко вих ус та нов АН УРСР
та АН СРСР. Він на да вав по силь ну до по мо гу в ор ганізації робіт на у ковців, ко -
ор ди ну вав пи тан ня пос та чан ня не обхідно го об лад нан ня та ма теріалів, за без -
пе чу вав транс по рт не обс лу го ву ван ня12.

Ака демія на ук пра цю ва ла в екстре маль но му ре жимі. Вирішу ва лись
складні пи тан ня ор ганізаційно го, на у ко во го і тех но логічно го ха рак те ру. Зви -
чай но, за ван та жен ня інсти тутів бу ло нерівномірним – від пов но го за лу чен ня
прак тич но усіх працівників до ви ко нан ня ок ре ми ми співробітни ка ми епізо -
дич них зав дань чи ор ганізаційно�кад ро во го за без пе чен ня конк рет них робіт.
Це – приз на чен ня спеціалістів для чер гу ван ня у штабі АН УРСР й Опе ра -
тивній комісії Пре зидії АН УРСР, участь у ро боті груп до зи метрії на
підприємствах хар чо вої і пе ре роб ної про мис ло вості, про ве ден ня спеціаль них
семінарів для роз ши рен ня ме режі пунктів радіомет рич но го конт ро лю, чи тан -
ня лекцій з пра вил по ведінки цивіль но го на се лен ня в умо вах радіоак тив но го
заб руд нен ня то що.

Пер шим на по чат ко во му етапі ліквідації наслідків аварії на ЧА ЕС важ ли -
вим ре зуль та том зу силь на у ковців АН УРСР із за лу чен ням уче них і спеціалістів
міністерств і відомств ста ла прог ноз на оцінка наслідків аварії на ЧА ЕС, яку за
підпи са ми Пре зи ден та АН УРСР Б.Є. Па то на і віце�пре зи ден та ака деміка
В.І. Трефіло ва бу ло нап рав ле но 19 трав ня до ЦК Компартії України. Цей лист,
ра зом з прог ноз ною оцінкою наслідків аварії на ЧА ЕС, містив та кож ре ко мен -
дації із за побіган ня їх шкідли во го впли ву на ґрунт, во ду, ат мос фе ру та здо ров’я
на се лен ня. 24 трав ня ана логічний за змістом лист бу ло відправ ле но до ЦК
КПРС. Од нак, че рез брак дос товірної інфор мації, про по зиції, вик ла дені у до ку -
менті, ма ли пе ре важ но так тич ний ха рак тер і пот ре бу ва ли ви роб лен ня серйоз ної
дов го ст ро ко вої стра тегічної прог ра ми ліквідації наслідків аварії на ЧА ЕС13.

По чи на ю чи з тих пер ших дра ма тич них днів, від уміння от ри ма ти в
найскладніших умо вах ви со ких радіаційних полів не обхідну інфор мацію, ви ко -
на ти, не ма ю чи дос татніх да них, на у ко вий аналіз і спрог но зу ва ти роз ви ток подій,
обґрун ту ва ти нап ря ми по даль ших дій, за ле жа ли успіх чи не ефек тив на, а то й
мар на вит ра та зу силь ба га то ти сяч ної армії ліквіда торів і країни в ціло му14.

Про тя гом літа 1986 р. про во ди ла ся ве ли чез на ро бо та: тіль ки на май дан -
чи ку ЧА ЕС док ла да ли ся зу сил ля до при пи нен ня ви кидів радіоак тив них ре чо -
вин із зруй но ва но го ре ак то ра у довкілля; бу ду ва ли ся підре ак тор на пли та (для
за побіган ня пот рап лян ня радіоак тив ності з ре ак то ра у ґрунт), ук рит тя над
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зруй но ва ним 4�м енер гоб ло ком, цілий комп лекс за хис них та гідро технічних
спо руд, зок ре ма, про ве де но об ва лу ван ня ґрун том пра во го бе ре га р. Прип’ять,
бу ду ва ла ся так зва на “стіна в ґрунті” (про тифільт раційна стіна – гли бо ка
тран шея в ґрунті, за пов не на бен тонітом), дре наж на завіса між став ком�охо -
лод жу ва чем ЧА ЕС та р. Прип’ять, за го род жу вальні та фільт ру вальні дам би на
ви па док вес ня ної по вені, паст ки для му лу з радіонукліда ми та ін. Крім то го
про ве де но ко ло саль ну ро бо ту по всій країні, зок ре ма на те ри торіях, що пот ра -
пи ли під вплив ви кидів із зруй но ва но го бло ку: регулярний до зи мет рич ний
конт роль во ди, ґрунтів, повітря, рос лин но го і тва рин но го світу, де зак ти вація
будівель і довкілля то що. Всі ці ро бо ти ве ли ся па ра лель но й од но час но, пот ре -
бу ю чи за лу чен ня ве ли чез них людсь ких ре сурсів. І в кож но му з цих видів робіт
знач не місце посіда ли зу сил ля працівників АН УРСР, які ро би ли свій ва го мий
вне сок у розв’язан ня нагальних проб лем з ліквідації наслідків аварії.

Най важ ливіші зав дан ня, що пос та ли пе ред на у ков ця ми – вив чен ня
радіаційної си ту ації нав ко ло зруй но ва но го ре ак то ра та без по се редньо на нь о -
му, участь у будівництві ук рит тя над ним. Відсутність дос товірної інфор мації в
перші дні після аварії не за ва ди ла їм ре алізу ва ти раціональні шля хи вив чен ня
си ту ації та пе ред ба чи ти мож ливі її впли ви. Ста ви ло ся зав дан ня ре гу ляр но го
про ве ден ня до зи мет рич но го конт ро лю заб руд нень повітря, во ди, ґрунтів. З
роз ши рен ням ко ла зав дань зрос та ло й по ле не обхідних до зи мет рич них та
радіомет рич них вимірю вань. Ви ко ну ва ли ці зав дан ня ство рені в інсти ту тах
бри га ди до зи мет ристів. Тіль ки в ІЯД, який бу ло пе ре ве де но в ре жим ро бо ти
конт роль но�вимірю валь но го комп лек су, пра цю ва ло біль ше 10 груп з радіо -
спек т раль но го аналізу, які за ста ном на сер пень ви ко на ли близь ко 4000 екс -
прес�аналізів та приб лиз но 3500 спект раль них аналізів проб для Держ -
комгідро ме ту, Дер жаг роп ро му, Мінвод гос пу, Мінжит ло ко мун гос пу, Мінздо -
ров’я УРСР та ін., що ста ли ос но вою для прий нят тя Уря до вою комісією
рішень що до діяль ності вка за них міністерств15.

Од ну з проб лем, що мог ла за ва ди ти ефек тив но му ви ко нан ню зав дань –
дефіцит при ладів, який відчу ва ли до зи мет рис ти, особ ли во на по чат ко во му
етапі робіт, виріши ло конструк торсь ке бю ро Інсти ту ту ядер них досліджень,
на ла го див ши ви го тов лен ня де я ких з них.

Певні підсум ки комп ле кс них до зи мет рич них досліджень бу ли підбиті
на спіль но му засіданні На у ко вої ра ди з технічних та еко ло го�еко номічних
проб лем розміщен ня, будівницт ва та без печ ної експлу а тації ве ли ких енер ге -
тич них об’єктів АН УРСР та секції радіое ко логії НТР Мінсе ред ма шу СРСР.
Вчені об го во рю ва ли ре зуль та ти комп ле кс них робіт, пов’яза них з ліквідацією
наслідків аварії на ЧА ЕС. У рішенні ць о го зібран ня, яке відбу ва ло ся в Києві
26–28 серп ня 1986 р., на ос нові зафіксо ва ної інфор мації, на ко пи че ної
унаслідок моніто рин гу всіх склад ників наслідків аварії, бу ло зроб ле но вис нов -
ки і ре ко мен дації, надіслані до керівних струк тур країни16.

До зи мет ричні досліджен ня про во ди ли на у ковці ба гать ох інсти тутів
АН УРСР: Інсти тут фізи ки (ди рек тор М.Т. Шпак. На у ко ве та за галь не
керівницт во всіма ро бо та ми пок ла де но на заст. ди рек то ра з на у ко вої ро бо ти
В.І. Ша хов цо ва), Відділен ня ге ог рафії Інсти ту ту ге офізи ки ім. С.І. Cуб ботіна
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АН УРСР (керівник Відділен ня у 1986 р. О.М. Ма ри нич; нині – Інсти тут ге о -
графії НАН Ук раїни), Інсти тут проб лем ма теріалоз на в ства та ба га то інших. 

Співробітни ки АН УРСР, зок ре ма Інсти ту ту ядер них досліджень, ра зом із
за лу че ни ми війсь ко ви ми та на у ков ця ми з мос ковсь ко го Інсти ту ту атом ної
енергії ім. І.В. Кур ча то ва (ІАЕ) бра ли участь у ро бо тах біля зруй но ва но го ре ак -
то ра, стан яко го вик ли кав ве ли ку три во гу. Вкрай важ ли во бу ло виз на чи ти, що за
про це си відбу ва ли ся в нь о му, чи три ває там лан цю го ва ре акція і чи мож ли ве
проп лав лен ня біологічно го за хис ту ре ак то ра та бе тон них пе рек риттів із пот рап -
лян ням розп лав ле но го ядер но го па ли ва у підземні во ди. Спеціалісти ІЯД зап ро -
по ну ва ли про ник ну ти в підре ак торні приміщен ня та про вес ти відповідні
досліджен ня. І во ни успішно ви ко на ли це склад не і не без печ не зав дан ня.
Дістав шись до ба сей ну�бар ба те ра, розмісти ли під опор ною пли тою ре ак то ра
дат чи ки тем пе ра ту ри, теп ло во го по то ку, гам ма� і нейт рон но го вип роміню ван -
ня. Ви ко рис то ву ю чи роз роб лені в Інсти туті інтег ру ючі до зи мет ри ве ли ких доз,

на за хи ще но му свин цем бро нет ра нс пор тері про ве ли та кож на зем не до зи мет -
рич не розвіду ван ня. Зав дя ки цим зу сил лям вда ло ся по пе редньо виз на чи ти
радіаційну обс та нов ку в зоні ре ак то ра, на при лег лих те ри торіях та в м. При-
п’яті17. У по даль шо му ці ро бо ти ста ли ба зо ви ми при ство ренні інфор -
маційно�діаг нос тич но го комп лек су (ІДК) “ШАТ РО”, який за без пе чив конт -
роль за ста ном за лишків ядер но го па ли ва в зруй но ва но му ре ак торі18. 

У ро бо тах навколо зруй но ва но го ре ак то ра бра ли участь ба га то на у ко вих
ко лек тивів АН УРСР: Інсти ту т технічної теп лофізи ки (ди рек тор А.А. Долінсь -
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кий), відділ но вих ли тих ма теріалів Інсти ту ту проб лем лит тя (ди рек тор
В.О. Єфімов; нині – Фізи ко�тех но логічний інсти тут ме талів та сплавів НАН Ук -
раїни), Інсти ту т ме та лофізи ки (ди рек тор В.Г. Бар’ях тар, 1985–1989 рр.), Інсти -
ту т ге офізи ки ім. С.І. Суб ботіна (ди рек тор А.В. Че ку нов), Інсти ту т надт вер дих
ма теріалів (з 1990 р. – ім. В.М. Ба ку ля; ди рек тор М.В. Но ви ков) та ін., які
розв’язу ва ли складні й відповідальні зав дан ня з технічно го ос на щен ня та ви -
ко нан ня не обхідних робіт на зруй но ва но му енер гоб лоці.

На у кові ко лек ти ви бра ли участь у різних важ ли вих ро бо тах на найбільш
заб руд неній те ри торії станції. Так, ос нов ним ви ко нав цем об ру шен ня підрив -
ним спо со бом чис лен них од но по вер хо вих приміщень тут виз на че но Інсти тут
елект роз ва рю ван ня ім. Є.О. Па то на АН УРСР (ди рек тор Б.Є. Па тон),
співробітни ки яко го ра зом із зва рю валь ним фа куль те том Київсь ко го
політехнічно го інсти ту ту вив чи ли си ту ацію з виїздом на місце та роз ро би ли
про по зиції що до різан ня, руй ну ван ня та ви ве ден ня з експлу а тації залізо бе -
тон них і ме та ле вих будівель них та інших конструкцій19.

Технічним рішен ням, яке ма ло зу пи ни ти ви ки ди радіоак тив ності із
зруй но ва но го ре ак то ра, ста ло будівницт во над ним ук рит тя, яке пізніше одер -
жа ло наз ву “сар ко фаг”. Вибір са ме ць о го рішен ня, шля хи, учас ни ки та ре зуль -
та ти втілен ня йо го в ре альність – ве ли чез на на у ко ва і суспіль на проб ле ма20.
Для на у ковців АН УРСР участь у цій справі по ча ла ся із роз по ряд жен ня Пре -
зидії від 29 лип ня про ро бо ти, які ма ли здійсни ти ус та но ви Ака демії на кон -
сер вації об’єктів ЧА ЕС.

На ви ко нан ня зазначеного роз по ряд жен ня в Інсти туті технічної теп -
лофізи ки, нап рик лад, по ча ли ся ро бо ти з роз роб лен ня і ви го тов лен ня прист -
роїв та при ладів для вимірю ван ня теп ло вих по токів і тем пе ра тур в умо вах
зруй но ва но го ядер но го ре ак то ра. Розв’яза ти це зав дан ня потрібно бу ло в
стислі, жорстко рег ла мен то вані терміни, з ура ху ван ням склад них обс та вин:
на яв ності у шахті ре ак то ра роз пе че них мас і ви со ко го рівня радіації над шах -
тою; знач но го руй ну ван ня будівель чет вер то го бло ка ЧА ЕС, за валів
внутрішніх приміщень і ви со ко го рівня радіоак тив ності навіть на да ле ких
підсту пах до най важ ливіших місць аварійно го бло ка; відсут ності штат них за -
собів конт ро лю внаслідок їхнь о го руй ну ван ня; не дос туп ності для пер со на лу
вимірю валь них ко мунікацій збе ре же них де тек торів. В оцінці тем пе ра тур но го
ста ну ре ак то ра, вирішенні схем них пи тань що до за хо ро нен ня ре ак то ра, аналізі
га зо вих проб із зо ни ЧАЕС брав участь і ко лек тив Інсти ту ту га зу АН УРСР (ди -
рек тор І.М. Карп). 

Від 1986 р. проб ле ма ми зруй но ва но го 4�го енер гоб ло ку, який ра зом із
будівлею над ним от ри мав наз ву “Ук рит тя”, зай ма ли ся спіль но із спеціаліста -
ми Інсти ту ту атом ної енергії ім. І.В. Кур ча то ва співробітни ки АН УРСР. У 1988 р.
на базі гру пи на у ковців ІАЕ, що пра цю ва ли в зоні з квітня 1986 р., та за лу че -
них осіб, зок ре ма й війсь ко вос луж бовців, ство ре но Комп ле кс ну екс пе дицію
ІАЕ ім. І.В. Кур ча то ва. Роз пад СРСР та про го ло шен ня Ук раїною дер жав ної
не за леж ності зу мо ви ли зміни в ор ганізації робіт. Відповідно до рішен ня
Кабіне ту Міністрів Ук раїни від 4 лю то го 1992 р. КЕ при ІАЕ ім. І.В. Кур ча то ва
ліквідо ву ва лась і пе ре да ва ла ма теріаль но�технічні цінності, на у ко ву інфор -
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мацію й пер со нал до спеціаль ної струк ту ри Ака демії на ук Ук раїни – Міжга лу -
зе во го на у ко во�технічно го цент ру (МНТЦ) “Ук рит тя”, що виз на вав ся пра во -
нас туп ни ком КЕ21.

Національ на ака демія на ук Ук раїни бу ла і за ли шаєть ся од ним з ак тив -
них учас ників інже нер но�технічних на у ко вих робіт за прог ра мою ліквідації
наслідків аварії, у то му числі з проб лем об’єкту “Ук рит тя”. Її си ла ми у 1995 р.,
нап рик лад, ви ко ну ва ли ся 242 те ми. Над ни ми пра цю ва ли 62 ус та но ви, на
фінан су ван ня яких виділе но 93 млрд. 350 млн. крб. (у відповідно му масш табі
цін). Одер жані ре зуль та ти ма ли як фун да мен таль ний, так і прик лад ний ха рак -
тер. Од нак, у цій ро боті бу ли певні труд нощі, пов’язані як із нес табіль ним
фінан су ван ням, так і з роз по ро шеністю те ма ти ки22.

Об’єкт “Ук рит тя”, що нак ри ває зруй но ва ний ре ак тор і весь 4�й енер го -
б лок ЧА ЕС, – склад на і на у коємна інже нер но�технічна спо ру да, яка пот ре бує
ре тель ної ува ги і кваліфіко ва но го обслуговуван ня. Во на і далі ста вить пи тан -
ня, відповіді на які шу ка ють чи ма ло на у ко вих ко лек тивів НАН Ук раїни.

На у ков цям АН УРСР до ве ло ся зай ма ти ся й та ким надз ви чай но склад -
ним і відповідаль ним пи тан ням, як за хо ро нен ня радіоак тив них відходів, яке
розг ля да ло ся на на раді 19 трав ня 1986 р. у зас туп ни ка го ло ви Ра ди Міністрів
УРСР Є.В. Ка ча ловсь ко го. Прий ня то рішен ня, що роз роб лен ням тех но логії
за хо ро нен ня твер дих, по бу то вих та рідких РАВ, а та кож біома си, зай ма ти меть -
ся АН УРСР23. Про те конк ретні про по зиції ук раїнсь ких уче них на той мо мент
проігно ро ва но. Цим пи тан ням тоді зай ма ли ся війсь кові та Уря до ва комісія
СРСР в Чор но билі.

Ви бух ре ак то ра атом ної елект рос танції та ви кид в ат мос фе ру ве ли чез ної
кіль кості радіаційних забруднювачів спри чи нив низ ку проб лем ме ди -
ко�біологічно го ха рак те ру, до яких на ле жать проб ле ми якості во ди та во до пос -
та чан ня, за без пе чен ня життєдіяль ності меш канців заб руд не них те ри торій,
зокре  ма Києва, не обхідність де зак ти вації ґрун ту, повітря, во ди та про дуктів
хар чу ван ня і за хист здо ров’я на се лен ня в ціло му. І виріши ти всі ці проб ле ми
мож на бу ло ли ше спи ра ю чись на гли бокі знан ня. От же, пе ред працівни ка ми
АН УРСР пос та ва ли складні зав дан ня.

Для роз роб лен ня сис те ми моніто рин гу радіонуклідної заб руд не ності
рос лин но го пок ри ву та ґрунтів відділ біофізи ки та радіобіології Інсти ту ту бо -
таніки ім. М.Г. Хо лод но го АН УРСР (ди рек тор К.М. Сит ник) ор ганізу вав екс -
пе диційне обс те жен ня Київсь кої, Чернігівсь кої, Жи то мирсь кої, Вінниць кої,
Чер кась кої та інших об лас тей, а та кож при бе реж ної зо ни ба сей ну р. Дніпро.
Для ви ко нан ня ве ли чез но го об ся гу до зи мет рич них досліджень потрібно бу ло
підго ту ва ти фахівців з радіаційної без пе ки. Інсти тут ядер них досліджень
підго ту вав біль ше 350 лю дей з Дер жаг роп ро му, Мінхлібоп ро дуктів, Мінтор гу,
Мінав тот ран су УРСР та Уко опспілки24. 

Се ред найскладніших і най на гальніших проб лем, які пос та ли пе ред на -
у ков ця ми, бу ло пос та чан ня на се лен ню Ук раїни чис тої во ди за умо ви мож ли -
во го заб руд нен ня го лов но го дже ре ла пит ної во ди – Дніпра. У во дах ріки в
помітних кіль кос тях бу ло ви яв ле но 12 видів радіонуклідів. Вже 6 трав ня 1986 р.
го ло ва постійно діючої комісії (ПДК) з проб лем во до пос та чан ня В.М. Шес то -
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па лов на дав пропозиції про пер шо чер гові за хо ди з ор ганізації во до пос та чан ня
на се лен ню на те ри торії, яка заз на ла радіоак тив но го заб руд нен ня. Че рез два
дні, 7 трав ня, про ве де но на ра ду у Б.Є. Па то на, а 8 трав ня зно ву слу ха ли пи тан -
ня во до за без пе чен ня, зок ре ма очи щен ня пит ної во ди з Дніпра. 13 трав ня пос -
та ло пи тан ня про ство рен ня опе ра тив но го моніто рин гу по ве рх не вої та підзем -
ної гідрос фе ри ба сей ну р. Дніпро в ме жах УРСР, а 22 трав ня розг ля да ло ся пи -
тан ня про сорбційні здат ності му лу25. Пос та ло зав дан ня од но час но вив ча ти
заб руд нен ня во ди та роз роб ля ти за со би її очи щен ня. Па ра лель но Інсти тут ге -
охімії та фізи ки міне ралів (ди рек тор М.П. Щер бак) й Інсти тут ко лоїдної хімії
та хімії во ди ім. А.В. Ду мансь ко го АН УРСР (ди рек тор А.Т. Пи ли пен ко) ра зом
з ве ли кою гру пою співви ко навців ма ли до 15 черв ня (пер ша чер га) та до 30 черв-
ня за вер ши ти про ек ту ван ня очис них спо руд для очи щен ня дре наж них вод
став ка�охо лод жу ва ча ЧА ЕС26.

Ор ганізація робіт з вив чен ня заб руд не ності гідрос фе ри Ук раїни в ціло -
му пок ла да лась на Інсти тут гідробіології АН УРСР (ди рек тор В.Д. Ро ма нен -
ко). Вже 29 квітня 1986 р. одер жа но перші дані про підви щен ня радіоак тив -
ності во ди в Київсь ко му во дос хо вищі та йо го при то ках.

За ініціати вою В.І. Трефіло ва прий ня то й ре алізо ва но прог ра му
комп’ютер но го опе ра тив но го моніто рин гу ба сей ну р. Дніпро. Для ць о го тре ба
бу ло зібра ти ве ли чез ну кількість не обхідних да них, роз ро би ти мо дель міграції
(роз пов зан ня) радіонуклідів, зіста ви ти ці про це си з да ни ми про місця, де во -
ни відбу ва ють ся. Прог ра му комп’ютер ної об робки та на дан ня відо мос тей
керівницт ву ви ко на ли вчені СКБ ММС Інсти ту ту кібер не ти ки ім. В.М. Глуш -
ко ва АН УРСР (ди рек тор док тор технічних на ук А.О. Мо ро зов), бра ти В.І. та
М.І. Діано ви, М.Й. Желєзняк і ба га то інших. Зібрані гідробіоло га ми та гео -
хіміка ми дані да ли змо гу ра зом із на у ков ця ми СКБ зро би ти прог ноз заб руд -
нен ня Дніпра під час осінніх 1986 р. і особ ли во вес ня них 1987 р. по ве ней, який
був повністю підтве рд же ний.

Пос та ло також зав дан ня за хис ту ґрун то вих вод і во до за борів від по ве рх -
не вих дже рел заб руд нен ня (радіоак тив них плям та стоків, мо гиль ників
радіоак тив но го сміття та ін.) у зоні впли ву Чор но бильсь кої ка та ст ро фи. Ця
проб ле ма, до вирішен ня якої ма ли відно шен ня інсти ту ти ге о логічних на ук та
гідро ме ханіки АН УРСР в 1986–1987 рр., да ла пош товх для по даль ших
досліджень у га лузі радіое ко логії. 

Відповідальність за ство рен ня ме тодів та тех но логії очи щен ня при род -
них та стічних вод від радіонуклідів бу ло пок ла де но на Інсти тут ко лоїдної хімії
та хімії во ди ім. А.В. Ду мансь ко го, ко лек тив яко го під керівницт вом ака деміка
А.Т. Пи ли пен ка з пер ших днів аварії на ЧА ЕС за лу че но до ліквідації її
наслідків. Оскіль ки терміни ви ко нан ня зав дань бу ли вкрай об ме жені, в Інсти -
туті ко лоїдної хімії та хімії во ди ство ри ли три бри га ди на у ко вих співробітників
та інже нерів, які ціло до бо во про во ди ли досліджен ня з тех но логії очи щен ня
во ди від радіонуклідів. 

За га лом нап ря ми дослідно�по шу ко вих робіт та впро вад жень нап ра цю -
вань на у ковців ІКХХВ АН УРСР вклю ча ли: очи щен ня дре наж них вод, очи -
щен ня во ди від радіоак тив них мас ля них заб руд нень, де зак ти вація стічних вод,
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біологічне очи щен ня во ди від радіонуклідів, роз роб лен ня за хис них про ти -
радіаційних ма теріалів, зок ре ма ви го тов лен ня та ви ко рис тан ня свин цю�бе то -
ну та це ме нт них ком по зицій; закріплен ня та де зак ти вація верхнь о го ша ру
ґрунтів, про тифільт раційні ек ра ни; де зак ти вація техніки і ма теріалів; де зак ти -
вація будівель них ма теріалів; де зак ти вація одя гу; де зак ти вація та за хо ро нен ня
радіоак тив но го біологічно го му лу27.

Ра зом з ІКХХВ АН УРСР ро бо ту про во ди ли Інсти тут фізич ної хімії
ім. Л.В. Пи сар жевсь ко го (ди рек тор В.Д. По хо ден ко), ка фед ра радіохімії та гігієни
Київсь ко го дер жав но го інсти ту ту удос ко на лен ня лікарів (КДІУЛ) МОЗ УРСР, ІГН
та ІГФМ АН УРСР. У про цесі ви ко нан ня цих робіт з ви ко рис тан ням на яв ної
радіомет рич ної апа ра ту ри бу ло про а налізо ва но про би во ди із ста ву�охо лод жу -
ва ча ЧА ЕС, р. Прип’ять, Київсь ко го мо ря і р. Дніпро.

Вив чен ня заб руд нен ня во ди та ви роб лен ня ме то дик її очи щен ня ста ло
надз ви чай но важ ли вим склад ни ком за без пе чен ня життєдіяль ності заб руд не них
на се ле них пунктів і, на сам пе ред, Києва, роз та шо ва но го на відстані 90 км по
прямій від епіцент ру найбіль шої у ХХ ст. тех но ген ної ка та ст ро фи. То му фахівці
Інсти ту ту ядер них досліджень про во ди ли тут радіаційний конт роль не тіль ки во ди,
а й те ри торії міста, ринків, ав тот ра нс пор ту то що. По чи на ю чи від 26 квітня 1986 р.
і до кінця трав ня, во ни прак тич но без пе ре рв но вимірю ва ли по тужність екс по -
зиційної до зи (ПЕД), вміст аль фа� і бе та�ак тив них ае ро золів у повітрі Києва.
Інсти тут мав важ ли ву інфор мацію про “га рячі час тин ки” в повітрі Києва, які він
одер жав за до по мо гою плівок, на да них ака деміком Г.М. Фль о ро вим з ОІЯД28. 

Щоб виріши ти проб ле му за без пе чен ня Києва якісною во дою, Уря до ва
комісія СРСР, оз найом ле на з ро бо тою Інсти ту ту елект роз ва рю ван ня що до ав -
то ма тич но го зва рю ван ня труб ве ли ко го діамет ру, до ру чи ла ко лек ти ву швид ко
здійсни ти зва рю ван ня труб но во го во до го ну. Про тя гом трав ня–черв ня від
Дес ни до Києва цей во догін бу ло прок ла де но. З Інсти ту ту бу ла відряд же на
бри га да фахівців, яка про ве ла зва рю ван ня труб во до го ну за до по мо гою комп -
лек су “Стик”29. Та кож про бу ре но близь ко 60 сверд ло вин для пос та чан ня на -
се лен ня Києва чис тою пит ною во дою, час ти на з них пра цює й сь о годні.

До зи мет рич ним конт ро лем у Києві та пи тан ня ми де зак ти вації зай ма ла -
ся низ ка ко лек тивів АН УРСР. Співробітни ки Інсти ту ту фізи ки бра ли участь у
конт ролі заб руд не ності те ри торії Києва й об ласті та про дукції мо лоч них і
м’яс них підприємств міст Києва й Жи то ми ра. 12 трав ня 1986 р. бу ло ство ре но
тим ча сові гру пи для за без пе чен ня конт ро лю радіаційної обс та нов ки та для за -
без пе чен ня постійно го конт ро лю радіоак тив ності мо ло ка і мо лоч них про -
дуктів на мо ло ко за во дах Києва. Тим ча со ву гру пу для здійснен ня ме то дич ної
до по мо ги в про ве денні радіологічних досліджень різних м’яс них про дуктів на
Київсь ко му м’ясо комбінаті бу ло ство ре но 2 черв ня.

Інсти тут ме та лофізи ки АН УРСР брав участь у про ве денні радіаційно го
моніто рин гу про дуктів хар чу ван ня на те ри торії Києва, оскіль ки на той час на
рин ки міста що ден но на се лен ня пос та ча ло 4–5 тис. партій різно го ви ду про -
дукції, що згідно з на яв ним по ло жен ням ма ла про хо ди ти радіологічний конт -
роль. Підля га ли конт ро лю м’ясо, мо ло ко, яй ця, мед, овочі, фрук ти, яго ди й
інші про дук ти, в упа ковці та без неї. 
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Пре зидія Ака демії приділя ла знач ну ува гу пи тан ням еко логії Києва.
Так, 23 трав ня на її засіданні слу ха ли пи тан ня про виз на чен ня радіозаб руд не -
ності лис тя в Києві, а 2 черв ня – про обс те жен ня місь ких ставків.

На те ри торії Києва ви яв ле но місця β�заб руд нен ня. Інсти тут ме та -
лофізи ки АН УРСР брав участь у про ве денні де зак ти ваційних робіт та роз роб -
ленні ре ко мен дацій що до здійснен ня вчас ної де зак ти вації (знят тя ґрун ту, при -
би ран ня лис тя, заміни фільтрів то що). Фахівці Інсти ту ту ко лоїдної хімії та
хімії во ди вис лов лю ва ли своє ба чен ня ме тодів де зак ти вації во ди в сис темі
Борт ниць кої станції ае рації, вра хо ву ю чи, що ак тив ний мул там аку му лю вав
радіонукліди з во ди в де сят ки ти сяч разів. 

ПДК АН УРСР не од но ра зо во зас лу хо ву ва ла пи тан ня про рівень
радіоак тив ності біома си по Києву, оскіль ки у червні–ве ресні 1986 р. він ся гав
10�6–10�5 Кюрі/кг. Про за хо ди із за хо ро нен ня лис тя йшло ся 1 лип ня 1986 р., а
роз по ряд жен ня Пре зидії про ре зуль та ти де зак ти вації на се ле них пунктів та
утилізації біологічних відходів бу ло прий ня то 16 лип ня 1986 р.

Участь ко лек тивів АН УРСР у де зак ти вації довкілля ста ла од ним із важ -
ли вих нап рямів її внес ку у по до лан ня наслідків Чор но бильсь кої ка та ст ро фи.
На у ковці ма ли по си ли ти досліджен ня з ви бо ру і зас то су ван ня більш ефек тив -
них хімічних ре а гентів і технічних за собів де зак ти вації, спо собів зби ран ня
радіоак тив них про дуктів та відходів, закріплен ня, пов ної ло калізації або ви ве -
ден ня радіоак тив них заб руд нень на ґрунті, до ро гах, ма ши нах, ус тат ку ванні,
бу дин ках і спо ру дах30. 

Ви ко ну ю чи пос тав лені зав дан ня, за до ру чен ням Пре зидії АН УРСР
Інсти тут хімії по верхні, очо лю ва ний ака деміком О.О. Чуй ком, від трав ня
1986 ро ку ак тив но роз гор нув комп лексні на у ко во�прак тичні ро бо ти, спря мо -
вані на ство рен ня ком по зиційних ма теріалів для ло калізації, де зак ти вації і по -
пе ред жен ня пов тор но го радіоак тив но го заб руд нен ня по вер хонь об’єктів
ЧАЕС. Екс пе ри мен тальні досліджен ня й удос ко на лен ня тех но логії одер жан ня
ре цеп тур ком по зитів про во ди ли в ла бо ра торіях Інсти ту ту, СКТБ, на Ка лусь ко -
му дослідно му ви роб ництві та без по се редньо на те ри торії ЧА ЕС і в м. Прип’ять,
де постійно пра цю ва ли ро бочі гру пи співробітників Інсти ту ту.

Інсти тут брав участь у вирішенні пер шо чер го вих проб лем з вив чен ня й за -
побіган ня фор му ван ня та роз пов сюд жен ня радіоак тив но го пи лу в зоні ЧА ЕС та
при лег лих районів, де зак ти вації ма теріалів і об ме жен ні по даль шо го заб руд нен ня
будівель, конструкцій, транс по рт них за собів, шляхів спо лу чен ня, май дан чиків
то що. Для мінімізації наслідків аварії бу ло роз роб ле но та впро вад же но полімерні
ком по зиції, приз на чені для пи лоп ри ду шен ня і де зак ти вації радіоак тив но го
ґрун ту; гідро фобізу ючі та гідроізо лю ючі суміші для об роб лен ня будівель та спо -
руд, щоб за побігти про ник нен ню радіоак тив них ре чо вин у гли би ну по рис тих
силікат них будівель них ма теріалів і по лег ши ти про цес по даль шої де зак ти вації.
Ана логічні ро бо ти про во ди ли ся в Інсти туті фізич ної хімії та Інсти туті проб лем
ма теріалоз на в ства АН УРСР (ди рек тор В.І. Трефілов). 

Інсти тут хімії по верхні та інші на у кові ко лек ти ви роз роб ля ли за со би та
ме то ди де зак ти вації ав тот ра нс пор ту. Так, на у ковці ІХП зап ро по ну ва ли ре цеп -
ту ру де зак ти ваційної суміші з сорбційни ми домішка ми. Зго дом ство ре но
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ефек тив ний ге ле подібний ком по зит, вип ро бу ван ня яко го про ве де но на Пу СО
с. Старі Со ко ли. 

Ака демічні інсти ту ти ро би ли свій вне сок у де зак ти вацію різних склад ників
довкілля. Так, Відділен ня ге о ди наміки ви бу ху Інсти ту ту ге офізи ки ім. С.І. Суб -
ботіна роз ро би ло варіант елект ро очи щу ва ча повітря від радіо нуклідів та підго ту ва -
ло комп лект технічних крес лень для йо го серійно го ви го тов лен ня. 

Важ ли вим ас пек том де зак ти ваційних робіт бу ли зу сил ля, спря мо вані на
за побіган ня пи ло ут во рен ня та закріплен ня заб руд не них ґрунтів для уник нен -
ня вто рин но го заб руд нен ня. Рішен ням Уря до вої комісії СРСР (№ 40 від 10 лип -
ня 1986 р.) виз на но доціль ним для при ду шен ня пи ло ут во рен ня на узбіччях
ґрун то вих доріг ви ко рис то ву ва ти ре цеп ту ри відділен ня наф тохімії Інсти ту ту
фізи ко�ор ганічної хімії та вуг лехімії АН УРСР (ди рек тор А.Ф. По пов). Крім
то го ко лек ти ви Інсти ту ту біоор ганічної хімії та наф тохімії, відділен ня наф -
тохімії Інсти ту ту фізи ко�ор ганічної хімії і вуг лехімії АН УРСР та кож про по ну -
ва ли свої ре цеп ту ри. Ку ра то ром цих робіт був ака демік В.П. Ку хар.

Інсти ту ти АН УРСР зай ма ли ся та кож по шу ком за собів де зак ти вації заб -
руд не них об’єктів жи вої при ро ди. Згідно з пла ном на у ко во�дослідних робіт,
пов’яза них з аварією на ЧА ЕС, предс тав ни ки Цент раль но го рес публікансь ко -
го бо танічно го са ду АН УРСР (нині – Національ ний бо танічний сад
ім. М.М. Гриш ка НАН Ук раїни), зок ре ма йо го ди рек тор ака демік А.М. Грод -
зинсь кий, зай ма ли ся роз роб лен ням за ходів зі змен шен ня радіоак тив них заб -
руд нень у пош код же них лісо вих еко сис те мах. 

Не за ли ши лось ос то ронь ува ги Ака демії май бутнє найбільш заб руд не -
них те ри торій нав ко ло ЧА ЕС. На по чат ку 1987 р. її фахівця ми бу ло ство ре но
пер шу кон цепцію зо ни відчу жен ня. Над про по зиціями зі ство рен ня у 30�кіло -
мет ровій зоні радіое ко логічних полігонів, за каз ників та за повідників пра цю -
ва ли інсти ту ти ядер них досліджень, зо ології, бо таніки, ге о логічних на ук, гео -
хімії та фізи ки міне ралів й гідробіології АН УРСР. Вис лов лю ва ла Ака демія
свою дум ку і що до по даль шої долі са мої станції, зок ре ма, про не доцільність
віднов лен ня треть о го бло ку та будівницт ва п’ято го й шос то го. Відповідно го
лис та від 8 квітня 1987 р. бу ло нап рав ле но до Ра ди Міністрів УРСР31.

Зай ма ю чись вив чен ням си ту ації ме то дом до зи мет рич но го аналізу та
роз роб ля ю чи ефек тивні за со би для де зак ти вації ґрунтів, вод, повітря, про -
дуктів хар чу ван ня, рос лин но го і тва рин но го світу, на у ковці АН УРСР ро би ли
свій ва го мий вне сок у за хист здо ров’я лю дей, що пот ра пи ли в зо ну впли ву
радіоак тив но го заб руд нен ня після руй ну ван ня ре ак то ра 4�го енер гоб ло ку
Чор но бильсь кої АЕС. Ци ми пи тан ня ми зай ма ли ся як інсти ту ти ме ди -
ко�біологічно го спря му ван ня, так і фізи ко�технічно го, а ПДК АН УРСР ре гу -
ляр но аналізу ва ла стан справ. 

На у ковці Інсти ту ту ядер них досліджень ра зом з предс тав ни ка ми Інсти -
ту ту за галь ної та ко му наль ної гігієни ім. О.М. Марзєєва МОЗ УРСР і
працівни ки МОЗ СРСР що ден но про во ди ли спект ро мет ричні аналізи
радіонуклідів йо ду в усіх про бах. Ко лек тив Інсти ту ту га зу брав участь у ви го -
тов ленні дослідних партій ге мо сор бентів для очи щен ня крові від
радіонуклідів, а Інсти тут технічної теп лофізи ки узяв участь у ство ренні тех но -
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логічних ліній ви роб ни цт ва яб луч но го по рош ку, що містить низь ко ме ток -
силь о ва ний пек тин, виз на ний як ліку валь но�профілак тич ний засіб в умо вах
радіаційно го оп ромінен ня.

У ве ресні 1986 р. за вер ше но роз по чаті ще в травні Інсти ту том фізич ної
хімії досліджен ня сорбційної ак тив ності що до радіонуклідів цезію і стронцію
та роз роб ле но низ ку пре па ратів ме дич но го приз на чен ня на ос нові кремнійор -
ганічних ре чо вин. МОЗ УРСР підтвер ди ло мож ливість їхнь о го ви ко рис тан ня
для де зак ти вації шкірних пок ровів і як ен те ро сор бентів для ви ве ден ня
радіонуклідів з ор ганізму. У 1989 р. одер жа но дозвіл Фарм коміте ту на ме дич не
зас то су ван ня пре па ра ту “Ен те рос гель”.

У 1986–1987 рр. на у ко вим ко лек ти вом з ус та нов АН УРСР та МОЗ УРСР
під керівницт вом С.В. Коміса рен ка за учас тю Війсь ко во�ме дич но го уп рав -
ління Ра дянсь кої армії бу ло про ве де но унікаль не досліджен ня імуніте ту у лю -
дей, які після аварії пра цю ва ли на Чор но бильській АЕС. За до по мо гою най су -
часніших ме тодів вже нап рикінці 1986 р. бу ло впер ше визначено і до ве де но
(всу пе реч існу вавшій у ті ро ки офіційній по зиції), що низькі до зи радіації
суттєво пригнічу ють сис те му при род но го імуніте ту, зок ре ма зни жу ють
кількість та ак тивність при род них клітин�кілерів, які відповіда ють за про ти -
пух лин ний та про тивірус ний імунітет у лю ди ни.

Вирішу ю чи ме ди ко�біологічні проб ле ми, по род жені аварією на 4�му
енер гоб лоці ЧА ЕС, працівни ки АН УРСР у про цесі на ко пи чен ня до зи мет рич -
ної інфор мації про ве ли аналіз ґрун ту, во ди та повітря на місці май бутнь о го
будівницт ва м. Сла ву тич.

Зу сил ля, що док ла да ли ся інсти тутами АН УРСР для мінімізації
наслідків ви бу ху ре ак то ра на ЧА ЕС, виз на чи ли по даль шу до лю низ ки ко лек -
тивів та нап ря ми досліджень як фун да мен таль но го, так і прик лад но го ха рак -
те ру. Чор но бильсь ка ка та ст ро фа як надз ви чай но склад на і дов гот ри ва ла проб -
ле ма пот ре бує про дов жен ня на у ко вих досліджень, во на підшто вх ну ла на у -
ковців до роз вит ку но вих нап рямів.

У про цесі робіт з мінімізації наслідків ви бу ху на ЧА ЕС бра ли участь 42 нау -
ко вих ус та но ви тіль ки Ака демії на ук Ук раїни. Там, де на у ко вий вне сок був ва го -
мим і комп ле кс ним, контрза хо ди ви я ви ли ся найе фек тивніши ми. Зок ре ма, виз -
на чаль ною є роль співробітників Ака демії в роз роб ленні і ство ренні но вої
вимірю валь ної апа ра ту ри, мо де лю ючих сис тем та їхнь о го прог рам но го за без пе -
чен ня, у дослідженні ста ну об’єкта “Ук рит тя” і РАВ, мо де лю ванні і прог но зу -
ванні про цесів міграції радіонуклідів у по ве рх не вих і підзем них вод них сис те -
мах, повітрі, ґрун тах, біоті. Особ ли во ак ту аль ни ми є різно манітні ме ди -
ко�біологічні досліджен ня, ро бо ти зі ство рен ня різних лікарсь ких пре па ратів,
ре чо вин, радіоп ро тек торів. Важ ко пе ре оціни ти зна чен ня соціаль них
досліджень для оп тимізації по даль ших дій32.

Од нак з кінця 90�х років ХХ ст. в Ук раїні постійно згор та ють ся на у кові
ком по нен ти обґрун ту ван ня контрза ходів, їх на у ко вий суп ровід і вза галі на у ко ва
діяльність, пов’яза на з Чор но би лем. Оскіль ки мінімізація наслідків Чор но -
бильсь кої аварії є надз ви чай но склад ною, комп ле кс ною і дов гот ри ва лою проб -
ле мою національ но го і міжна род но го масш табів, прак ти ка згор тан ня на у ко вих і
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моніто рин го вих робіт, що скла ла ся ос танніми ро ка ми в країні, су пе ре чить
основ ним цілям дер жа ви, інте ре сам вітчиз ня ної і міжна род ної гро мадсь кості,
ста вить під сумнів са му мож ливість пов ноцінної ре алізації дер жав них прог рам,
пов’яза них із Чор но би лем. Усі ос новні зу сил ля з мінімізації наслідків аварії ма -
ють за без пе чу ва ти ся пов ноцінним на у ко вим обґрун ту ван ням і суп ро во дом33.

Вирішу ю чи ак ту альні пи тан ня для то го важ ко го ча су, ба га то ака -
демічних інсти тутів зак ла ли підва ли ни май бутніх досліджень, здат них спра ви -
ти прин ци по вий вплив на сь о го ден ня і май бутнє суспільства, про те ці
досліджен ня відбу ва ють ся в умо вах до сить об ме же но го фінан су ван ня. 

Го лов ним підсум ком для ко лек ти ву ІГФМ, який брав без по се ред ню
участь у ро бо тах з мінімізації наслідків аварії на ЧА ЕС, ста ло виділен ня в ок -
ре мий нап рям досліджен ня по ведінки радіонуклідів Чор но бильсь ко го
аварійно го ви ки ду в об’єктах довкілля (ґрун тах, по ве рх не вих та підзем них во -
дах, в біоце но зах), що при ве ло до ство рен ня в складі ІГФМ спо чат ку Відділен -
ня радіоге охімії нав ко лишнь о го се ре до ви ща (1991 р.), яке нев довзі пе ре рос ло
в Дер жав ний на у ко вий центр радіоге охімії нав ко лишнь о го се ре до ви ща
(1996 р.), а з 2001 р. – в Інсти тут ге охімії нав ко лишнь о го се ре до ви ща НАН та
МНС Ук раїни (ди рек тор Е.В. Со бо то вич).

У ціло му зо на відчу жен ня, як і са ма ЧА ЕС, пос та ви ли ба га то пи тань, на які
на у ковці на ма га ють ся пов сяк час шу ка ти відповіді. Зок ре ма, Інсти тут ядер них
досліджень і Держ ко ма том Ук раїни досліди ли стан тех но логічних ка налів пер шо -
го енер гоб ло ку ЧА ЕС та ви да ли прог ноз мож ли вих термінів їх експлу а тації34. 

Ши ро ке ко ло проб лем пе ре бу ває в полі зо ру ко лек ти ву На у ко во�інже -
нер но го цент ру радіогідро ге о е ко логічних полігон них досліджень Національ -
ної ака демії на ук Ук раїни та за лу че них ним спеціалістів. Во ни, зок ре ма,
досліди ли ав то ре абілітаційні про це си в еко сис те мах Чор но бильсь кої зо ни
відчу жен ня, унаслідок чо го зроб ле но вис но вок про по ши рен ня не пух лин них
па то логій не ли ше се ред людсь кої по пу ляції, а й се ред інших біовидів, що
меш ка ють на заб руд не них після Чор но бильсь кої ка та ст ро фи те ри торіях35.

Для НАН Ук раїни важ ли вим об’єктом ува ги і на у ко вих розвідок і на далі
за ли шаєть ся об’єкт “Ук рит тя”. Підве ден ням пев них підсумків цих досліджень
ста ла на ра да за учас тю провідних на у ковців у га лузі ядер ної енер ге ти ки, про -
ве де на 28 ве рес ня 2007 ро ку в Інсти туті ядер них досліджень НАН Ук раїни під
го ло ву ван ням Пре зи ден та НАН Ук раїни ака деміка Б.Є. Па то на. На ній роз -
гля да ли ся та кож проб ле ми пе рет во рен ня об’єкта “Ук рит тя” в еко логічно без -
печ ну сис те му36, зок ре ма шля хом будівницт ва “Ук рит тя�2”.

Ва го мий вне сок ака демічної на у ки Ук раїни й у вирішен ня склад ної
проб ле ми, що пос та ла пе ред Ук раїною після 1986 р., – по вод жен ня з радіоак -
тив ни ми відхо да ми різних типів – низь ко та ви со ко радіоак тив ни ми, рідки ми
та твер ди ми, відпраць о ва ним ядер ним па ли вом, про мис ло ви ми й ме дич ни ми
радіоак тив ни ми відхо да ми37.

Пи тан ня де зак ти вації за ли ши лись в полі зо ру на у ко вих ко лек тивів Ака -
демії і в нас тупні ро ки. Вчені вив ча ли різні ас пек ти цієї проб ле ми. Так, у
1996 р. роз роб ле но кон цепцію прог ра ми комп ле кс ної соціаль но�еко номічної
та еко логічної ре абілітації Полісь ко го райо ну і да но прог нозні оцінки на 20�річ -
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ний термін для си ту ації невт ру чан ня38. У 1998 р. виз на че но ос новні ге охімічні
кри терії стійкості не залісне них еко сис тем Ук раїнсь ко го Полісся до заб руд -
нен ня радіонукліда ми та важ ки ми ме та ла ми. На ос нові досліджен ня го лов них
чин ників са мо очи щен ня найбільш ти по вих еле мен тар них ланд шафтів ви ко -
на но поділ ланд шафтів зо ни відчу жен ня на ти пи за виз на че ни ми при род ни ми
та при род но�тех но ген ни ми кри теріями са мо очи щен ня39. 

На у кові ус та но ви НАН Ук раїни у ме жах прог ра ми “Чор но бильсь ка ка -
та ст ро фа та її наслідки (1996–2000 рр.)” за пря ми ми до го во ра ми ви ко ну ва ли
низ ку НДР згідно з Га лу зе вим пла ном МНС Ук раїни, зок ре ма про во ди ли
досліджен ня заб руд нен ня ком по нентів довкілля в зоні впли ву аварії на ЧА ЕС.
Так, про дов же но досліджен ня міграції радіонуклідів аварійно го по ход жен ня в
різних ком по нен тах нав ко лишнь о го се ре до ви ща. Про тя гом 1998 р. виз на че но
вне сок ок ре мих склад ників вод но�радіаційно го ба лан су в заб руд нен ня по -
верх не вих вод Ліво бе реж ної час ти ни зо ни відчу жен ня; спрог но зо ва но та
оціне но тен денції роз вит ку про цесів вто рин но го заб руд нен ня во дойм; про ве -
де но вибір та об лад нан ня полігонів у ти по вих за па дин них струк ту рах зо ни
відчу жен ня. Дослідже но ди наміку во ло ги та радіонуклідів у зоні ае рації ано -
маль них та фо но вих діля нок; роз роб ле но ре ко мен дації що до по вод жен ня з
меліора тив ни ми сис те ма ми сільсь ко гос по дарсь ко го во до пос та чан ня в зоні
бе зу мов но го відсе лен ня. Підго тов ле но про ект Кон цепції во до охо рон них та
во до гос по дарсь ких робіт у зоні бе зу мов но го відсе лен ня Полісь ко го райо ну40.

Чор но бильсь ка ка та ст ро фа при вер ну ла ува гу на у ковців до ста ну атом -
ної енер ге ти ки в Ук раїні в ціло му і, зок ре ма, до надійності об лад нан ня АЕС.
Так, в де я ких з кор пусів ре ак торів ви яв ле но підви ще ний (що до про е кт них зна -
чень) вміст ніке лю, що прис ко рює про цес ок рих чу ван ня. Ма теріалоз навці
ство ри ли діаг нос тич ну сис те му, ос но вою якої є но вий ме тод не руйнівно го
конт ро лю якості – так зва на елект рон на ши рог рафія. Сис те ма дає змо гу от ри -
му ва ти інфор мацію про на явність де фектів у виг ляді як інтер фе ренційних
смуг, так і три вимірних кар тин де фор мо ва но го ста ну об’єктів41.

НАН Ук раїни про дов жує приділя ти ве ли ку ува гу роз вит кові енер ге ти -
ки, зок ре ма атом ної, для на у ко во го суп ро во ду роз вит ку якої в Ук раїні є ви со -
кок валіфіко вані ко лек ти ви вче них та інже нерів. Це 20 ака демічних інсти тутів
відділень ядер ної фізи ки та енер ге ти ки, фізи ко�технічних проб лем ма -
теріалоз на в ства, фізи ко�технічних проб лем енер ге ти ки42. На ви ко нан ня Ука -
зу Пре зи ден та і до ру чен ня Прем’єр�міністра, НАН Ук раїни роз роб ле но Дер -
жав ну прог ра му фун да мен таль них і прик лад них досліджень з проб ле ми ви ко -
рис тан ня ядер них ма теріалів, ядер них і радіаційних тех но логій у сфері роз вит -
ку га лу зей еко номіки на 2004–2010 ро ки. Го лов ною ме тою прог ра ми є ви ко -
нан ня фун да мен таль них і прик лад них досліджень у га лузі ви ко рис тан ня ядер -
них ма теріалів і радіаційних тех но логій для пот реб атом ної енер ге ти ки та
інших сфер еко номіки, їх перс пек тив но го роз вит ку для ре алізації Національ -
ної енер ге тич ної стра тегії Ук раїни. Підпи са но Уго ду про на у ко во�технічну
співпра цю між НАН Ук раїни і НА ЕК “Енер го а том”, роз роб ле но Пе релік пер -
шо чер го вих робіт ака демічних ус та нов для за без пе чен ня стабіль но го
функціону ван ня енер гоб локів АЕС Ук раїни43.
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Вітчиз няні на у ковці інтен сив но роз роб ля ють на но ма теріали і на но -
струк ту ри різно манітно го приз на чен ня – від елект роніки до ме ди ци ни. Це ду -
же перс пек тив ний нап рям, в яко му Ук раїна, виз на на в світі як ве ли ка ма -
теріалоз нав ча дер жа ва, має не по гані шан си на по даль ший успіх. Се ред ба га -
тьох до сяг нень на у ковців, пов’яза них з чор но бильсь ки ми проб ле ма ми, є за -
вер шен ня роз роб лен ня й ос воєння ви роб ни цт ва цир коній�ніобієво го спла ву з
вітчиз ня ної си ро ви ни для ви го тов лен ня труб твелів, потрібних для ре ак торів
АЕС, на но по рош ки ши ро ко го приз на чен ня44.

Про тя гом після а варійних років у сфері ядер ної фізи ки та енер ге ти ки роз -
ви не но кон цепцію но во го ти пу ре ак то ра на швид ких нейт ро нах, що пра цює у
ре жимі хвилі ядер но го горіння. Хіміки зап ро по ну ва ли ме тод от ри ман ня на но-
тру бок з не си мет рич ни ми функціями. На цій ос нові впер ше ство ре но мо ле ку -
лярні діоди з ви со кою аси метрією елект роп ровідності. Спіль но з енер ге ти ка ми
роз роб ле но ви со ко е фек тивні ка таліза то ри про цесів от ри ман ня вод ню45. 

Про те в НАН Ук раїни, як де мок ра тичній струк турі, вис лов лю ють ся й
аль тер на тивні ба чен ня проб лем атом ної енер ге ти ки, особ ли во в світлі
наслідків Чор но бильсь кої ка та ст ро фи. Йдеть ся про те, що, орієнту ю чи
людство на за без пе чен ня енер ге тич них пот реб за ра ху нок атом ної енергії, не
слід за бу ва ти про відсутність ще й досі ефек тив них і надійних ме тодів нейт -
ралізації (за хо ро нен ня) радіоак тив них відходів. На сторінках ака демічно го
жур на лу “Вісник НАН Ук раїни” постійно дру ку ють ся аль тер на тивні точ ки зо -
ру на проб ле му ви ко рис тан ня атом ної енер ге ти ки. По ряд із публікаціями “за”
неї, вміщу ють ся статті “про ти”: фізи ки ма ють пов не пра во пи ша ти ся тим, що
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Обстежен ня да ху об’єкта
“Ук рит тя” співробітни ка -
ми Інсти ту ту ядер них
досліджень НАН Ук раїни та
йо го СКТБ. Чор но биль, 26
квіт ня 1987.
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Співробітники Інституту ядерних досліджень НАН України та його СКТБ після
установки датчиків потужності теплового потоку нейтронів в розвал 4Eго блоку ЧАЕС.

Чорнобиль, 26 квітня 1987.

Співробітни ки Інсти ту ту ядер -
них досліджень НАН Ук раїни біля
Шта бу НАН Ук раїни. Чор но биль,
26 квітня 1987.



за сад ничі по ло жен ня цієї на у ки ста ли ос но вою всь о го при ро доз на в ства, од нак
сь о годні шля хи ви ко рис тан ня на у ко вих до сяг нень став лять пе ред уче ни ми
низ ку мо раль но�етич них проб лем46. Так, на дум ку де я ких уче них, для
досліджен ня радіоак тив них ре чо вин їх не обхідно ви роб ля ти, на ко пи чу ва ти, а
відтак без печ но за хо ро ню ва ти відхо ди. Вив чен ня ядер них ре акцій пе ред ба чає
ство рен ня штуч них умов, у яких во ни відбу ва ти муть ся, і це, за леж но від масш -
табів, та кож мо же бу ти не без печ ним. От же, на у ко вий екс пе ри мент у ба гать ох
ви пад ках з пог ля ду ети ки мо же трак ту ва ти ся як амо раль ний47.

Па ра лель но з по шу ком ефек тив них шляхів роз вит ку атом ної енер ге ти -
ки на у кові ко лек ти ви Ака демії про дов жу ють зай ма ти ся ме ди ко�біологічни ми
проб ле ма ми, по род же ни ми Чор но бильсь кою ка та ст ро фою. Так, про я вом
постійної ува ги ко лек тивів Ака демії ста ло про ве ден ня сесії За галь них зборів
НАН Ук раїни, прис вя че ної 20�м ро ко ви нам Чор но бильсь кої ка та ст ро фи, яка
відбу ла ся 21 квітня 2006 р. Як відзна ча ло ся, пріори тет ни ми нап ря ма ми
досліджень бу ли і за ли ша ють ся, зок ре ма, проб ле ми збе ре жен ня здо ров’я лю -
дей, які пост раж да ли внаслідок аварії на ЧА ЕС, зміцнен ня та підтрим ка
бар’єрів радіаційної без пе ки, радіаційний за хист на се лен ня, еко логічна і
соціаль но�еко номічна ре абілітація заб руд не них те ри торій48. Конк рет ним
прик ла дом та ких зу силь мо же бу ти діяльність ко лек ти ву Інсти ту ту за галь ної та
не ор ганічної хімії ім. В.І. Вер надсь ко го (ди рек тор С.В. Вол ков), співробітни -
ки відділу № 9 яко го ви ко на ли у 1986–1987 рр. важ ли ву ро бо ту, що впли ну ла
на по даль ший ха рак тер на у ко вої діяль ності ус та но ви. На базі відділу у 1991 р.
ство ре но Інсти тут сорбції та проб лем ен до е ко логії АН Ук раїни (ди рек тор
В.В. Стрілко). Цей ко лек тив роз ро бив ге мо сор бен ти, ен те ро сор бен ти,
аплікаційні та іму но сор бен ти – ме дичні сор бен ти но во го по коління, за до по -
мо гою яких вдаєть ся ефек тив но ліку ва ти гострі і хронічні от руєння, зах во рю -
ван ня печінки та ни рок, алер гозів різної при ро ди, бронхіаль ної аст ми, ра ко -
вих ток си козів, конт ро лю ва ти хо лес те рин в ор ганізмі і ба га то іншо го. По шук
ефек тив них за собів очи щен ня людсь ко го ор ганізму від радіоак тив но го за -
бруд нен ня, досліджен ня впли ву ць о го заб руд нен ня на лю ди ну ста ли для Ук -
раїни ак ту аль ни ми те ма ми, яки ми інсти ту ти НАН Ук раїни про дов жу ють зай -
ма ти ся весь після а варійний час. Ста ном на 1999 р., нап рик лад, вив че но пост -
радіаційні ефек ти у кістко во му ске леті за три ва лої дії ма лих доз радіації, зо -
кре ма пе ре ду мо ви роз вит ку ос те о пенії та ос те о по ро зу49.

Біологічні та ме дичні шко ли, що сфор му ва лись у Відділенні біохімії,
фізіології і молекулярної біології НАН Ук раїни до сяг ли знач них успіхів у вив -
ченні фізіології лю ди ни і тва рин, біохімії білка, фер ментів і вітамінів, су час -
них пи тань мо ле ку ляр ної біології та іму но логії, проб лем, що пос та ли після
Чор но бильсь кої ка та ст ро фи. Се ред до сяг нень ко лек ти ву Інсти ту ту екс пе ри -
мен таль ної па то логії, он ко логії і радіобіології ім. Р.Є. Ка вець ко го (ди рек тор
В.Ф. Че хун) – нові гіперф рак тальні сор бен ти, що на відміну від своїх по пе ред ників
у 10 разів ефек тивніше ви во дять з ор ганізму віль ний та зв’яза ний L–трип то фан. 

Про я вом ува ги НАН Ук раїни до пи тань ста ну здо ров’я людей у зв’яз ку
з наслідка ми Чор но бильсь кої ка та ст ро фи ста ло про ве ден ня 8 квітня 2004 р. у
кон фе ренц�залі Інсти ту ту фізіології ім. О.О. Бо го моль ця (ди рек тор П.Г. Кос -
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Про фе сор К. Рад хак риш на
Рао з Ко ролівсь ко го тех но -
логічно го універ си те ту у
Швеції (пра во руч) і ди рек -
тор Інсти ту ту маг не тиз му
НАН Ук раїни та МОН Ук -
раїни ака демік НАН Ук -
раїни В.Г. Бар’ях тар біля
об’єкта “Укриття”. Чор но -
биль, 2002.

Спеціаль ний ви пуск міжна род но -
го жур на лу з проб лем еко логії і
заб руд нен ня нав ко лишнь о го се ре -
до ви ща, прис вя че ний проб ле мам
30Eкм зо ни відчу жен ня нав ко ло
ЧА ЕС. Відповідальні ре дак то ри:
ака демік НАН Ук раїни Б.Є. Па -
тон, ака демік НАН Ук раїни
В.Г. Ба р’ях тар, Ген надій Фай би -
шен ко (США). Статті підго тов -
лені співробітни ка ми НАН Ук -
раїни, аме ри кансь ки ми і євро -
пейсь ки ми вче ни ми, які досліджу -
ва ли наслідки впливу ка та ст ро -
фи на еко логію в зоні ЧА ЕС.
США, 2003.
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Лабораторія радіоспектрометричного контролю
Центру радіоекологічного моніторингу зони відчуження. Липень 2006.



тюк) спіль ної сесії За галь них зборів НАН Ук раїни та Ака демії ме дич них на ук
Ук раїни “На у ка – здо ров’ю лю ди ни”. У до повідях вче них на го ло шу ва ло ся, що
для су час ної ме ди ци ни пер шо чер го вою за ли шаєть ся бо роть ба з сер це во�су -
дин ни ми, он ко логічни ми, ен док рин ни ми, інфекційни ми, спад ко ви ми зах во -
рю ван ня ми, зах во рю ван ня ми нер во вої сис те ми, які най частіше є при чи ною
смерт ності й інваліди зації на се лен ня50. Відповісти на вик ли ки ча су не мож ли -
во без за лу чен ня знань і ма теріаль них ре сурсів світо вої спіль но ти, участь якої
з по чат ку “чор но бильсь кої ери” бу ла ак тив ною і різноп ла но вою51.

Як що на по чат ко во му етапі співробітницт во ма ло епізо дич ний ха рак -
тер, то вже з 1992 р. КЄС (ЄС) та пов но важ ни ми дер жав ни ми ор га на ми Ук раїни,
Росії й Біло русі бу ли ор ганізо вані спільні міжна родні досліджен ня за 16 проек та -
ми, участь у яких бра ли й на у ковці Ака демії на ук Ук раїни52. Ко лек тив на пра -
ця дослідників з Євро пи засвідчи ла, що в Ук раїні ство ре но су часні пе ре дові
шко ли радіое ко логів, радіобіологів та ме диків.

Нині прак тич но всі ака демічні інсти ту ти співпра цю ють із за рубіжни ми
ко ле га ми для розв’язан ня конк рет них зав дань. Так, Інсти тут сорбції і проб лем
ен до е ко логії на ла го див плідні міжна родні зв’яз ки з на у ко ви ми цент ра ми ба -
гать ох країн світу, зок ре ма здійсню вав спільні досліджен ня з на у ко ви ми ус та -
но ва ми Бра зилії, Греції, Мол до ви, Польщі, Росії, США, Фінляндії, Франції.
Про ве де но Міжна род ний семінар “Ен до е ко логія�2000”. На у ковці ус та но ви
бра ли участь у ро боті шес ти про ектів INTAS, двох – CRDF, двох – NATO53.

Зав дя ки спіль ним з іно зем ни ми парт не ра ми кон кур сам на у ко вих про -
ектів, їх па ри тет но му фінан су ван ню ук раїнські на у ковці бе руть участь у
дослідниць ких прог ра мах Міжна род но го інсти ту ту прик лад но го сис тем но го
аналізу, Національ но го цент ру на у ко вих досліджень Франції, Ра ди з на у ки і
техніки Ту реч чи ни54, універ си тетів США, зок ре ма з універ си те том Півден ної
Ка роліни55 то що. Три ває співпра ця з Мос ковсь ким фізи ко�технічним інсти -
ту том з ціль о вої підго тов ки фахівців для Ака демії. Три ває різноп ла но ва
співпра ця з Інсти ту том атом ної енергії ім. І.В. Кур ча то ва. Підпи са но уго ду про
співробітницт во з CERN – Євро пейсь кою ор ганізацією ядер них досліджень56.
По даль шим роз вит ком міжна род но го співробітницт ва в га лузі досліджень,
пов’яза них з чор но бильсь кою проб ле ма ти кою, ста ло ук ла дан ня нап рикінці
2007 р. Уго ди про співробітницт во між Національ ною ака демією на ук Ук раїни
і Міжна род ною міжу ря до вою на у ко во�дослідною ор ганізацією – Об’єдна ним
інсти ту том ядер них досліджень що до ство рен ня Міждер жав но го цент ру на но -
тех но логій країн�членів СНД. Уго да пе ред ба чає спіль ну участь в ор ганізації в
Дубні (Російсь ка Фе де рація) Цент ру ко лек тив но го ко рис ту ван ня об лад нан -
ням з на но тех но логій, а та кож роз ши рен ня мож ли вос тей ре алізації спіль них
на у коємних про ектів з ви ко рис тан ням пе ре ваг особ ли вої там тешньої еко -
номічної зо ни57.

Од нак по ряд з по зи тив ни ми прик ла да ми співпраці на у ковців НАН Ук раїни
із за рубіжни ми ко ле га ми є й не га тивні прик ла ди. Так, з кінця 90�х рр. ХХ ст. за уго -
дою з “Ве ли кою сімкою” діє план SIP сто сов но пе рет во рен ня “Ук рит тя” на еко -
логічно без печ ний об’єкт. Тут функціонує Гру па ке ру ван ня про ек том, конт роль о -
ва на західни ми спеціаліста ми, що, по суті, за тя гує йо го ви ко нан ня. Запізнен ня вже
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ся гає 5–6 років. НАН Ук раїни аналізує уро ки цієї ро бо ти, ос нов ний з яких по ля -
гає в то му, як не тре ба пра цю ва ти в май бутнь о му58. 

За га лом діяльність на у ко вих ус та нов Ук раїни й зок ре ма Національ ної ака -
демії на ук заціка ви ла міжна род ну на у ко ву спіль но ту, на сам пе ред що до нап ра цю ван -
ня шляхів вирішен ня проб лем, які ви ник ли після Чор но бильсь кої ка та ст ро фи.

От же, участь на у ковців НАН Ук раїни у по до ланні наслідків Чор но -
бильсь кої ка та ст ро фи, яка ста ла ся 26 квітня 1986 р., про дов жуєть ся до сь о -
годні і три ва ти ме в май бутнь о му. Ос нов ни ми нап ря ма ми їхньої діяль ності є
конт роль за рівнем заб руд нен ня повітря, ґрунтів, вод та про дуктів хар чу ван ня,
роз роб лен ня й уп ро вад жен ня за собів їх де зак ти вації, за без пе чен ня
життєдіяль ності на се лен ня заб руд не них регіонів, вирішен ня проб лем зо ни
відчу жен ня, об’єкта “Ук рит тя” над зруй но ва ним чет вер тим енер гоб ло ком
ЧАЕС, по вод жен ня з радіоак тив ни ми відхо да ми, проб ле ми ви ве ден ня станції
з експлу а тації після її зу пин ки. 

На особ ли ву ува гу зас лу го ву ють пи тан ня за хис ту здо ров’я пост раж да ло -
го на се лен ня. Од нак на у ковці стур бо вані зни жен ням дер жав ної підтрим ки
досліджень з чор но бильсь кої те ма ти ки, внаслідок чо го ско ро ти ли ся об ся ги
на у ко вих робіт59.

Виз нан ням здо бутків на у ко вих ко лек тивів Національ ної ака демії на ук
Ук раїни у мінімізації наслідків Чор но бильсь кої ка та ст ро фи, її міжна род но го
ав то ри те ту є міжна родні зв’яз ки на у ковців та їх участь у важ ли вих нап ря мах
на у ко вих досліджень.

1 Отчет о деятельности Академии наук Украинской ССР в 1979 году. – К.: Наук.
думка, 1980. – С. 81; Отчет о деятельности Академии наук Украинской ССР в 1980 году. –
К.: Наук. думка, 1981. – С. 90; Отчет о деятельности Академии наук Украинской ССР в
1981 году. – К.: Наук. думка, 1982. – С. 69; Отчет о деятельности Академии наук
Украинской ССР в 1984 году. – К.: Наук. думка, 1985. – С. 64.

2 Чорнобиль 1986–1987 рр.: Док. і спогади. Роль НАН України у подоланні
наслідків катастрофи. – К.: Академперіодика, 2004. – С. 19, 393. 

3 Див. протоколи засідань Оперативної групи Політбюро ЦК КПРС з питань,
пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, в кн.: Ярошинская А.
Чернобыль. Совершенно секретно. – Москва, “Другие берега”, 1992.–С. 250–293.

4 Детально див.: Чорнобиль 1986–1987 рр.: Док. і спогади. Роль НАН України у
подоланні наслідків катастрофи. – К.: Академперіодика, 2004. – С. 378.

5 Шестопалов В.М. Уроки Чорнобиля: з минулого у майбутнє. Доп. на сесії Заг.
зборів НАН України // Вісн. НАН України. – 2006. – № 6. – С. 5.

6 Чернобыльская катастрофа. – К.: Наук. думка, 1995. – С. 27.
7 Найбільша техногенна катастрофа ХХ століття: З нагоди 20�річчя аварії на

ЧАЕС: Сесія Заг. зборів НАН України // Вісн. НАН України. – 2006. – № 6. – С. 3.
8 Архів 1 відділу Президії НАН України, спр. 81, т. 6, арк. 1; Чорнобильська

трагедія: Док. і матеріали. – К.: Наук. думка, 1996. – С. 104, 111, 116.
9 Значну частину протоколів опубліковано у збірнику: Чорнобильська трагедія:

Док. і матеріали. – К.: Наук. думка, 1996; Чорнобиль 1986–1987 рр.: Док. і спогади. Роль
НАН України у подоланні наслідків катастрофи. – К.:Академперіодика, 2004. – 564 с.

10 Чорнобиль 1986–1987 рр.: Участь установ НАН України у подоланні наслідків
катастрофи. – К., 2005. – С. 7, 204.

11 Боровой О., Бар’яхтар В., Кухар В. Уроки Чорнобиля: проблеми об’єкта
“Укриття” // Вісн. НАН України. – 2001. – № 4. – С. 33–45.

До 90�річчя від дня заснування 183

1.7. Участь у по до ланні наслідків Чор но бильсь кої ка та ст ро фи



12 Чорнобиль 1986–1987 рр.: Док. і спогади. Роль НАН України у подоланні
наслідків катастрофи. – К.: Академперіодика, 2004. – С. 307, 408, 410, 443.

13 Чорнобильська трагедія: Док. і матеріали. – К.: Наук. думка, 1996. – С. 167–172;
Чорнобиль 1986–1987 рр.: Док. і спогади. Роль НАН України у подоланні наслідків
катастрофи. – К.: Академперіодика, 2004. – С. 20.

14 Шестопалов В.М. Уроки Чорнобиля: з минулого у майбутнє: Доп. на сесії Заг.
зборів НАН України // Вісн. НАН України. – 2006. – № 6. – С. 5–15.

15 Архів 1 відділу Президії НАН України, спр. 93, т. 7, арк. 2–10; Чорнобильська
трагедія: Док. і матеріали. – К.: Наук. думка, 1996. – С. 340.

16 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 3080, арк. 7–25; Чорнобильська трагедія:
Док. і матеріали. – К.: Наук. думка, 1996. – С. 327–336.

17 Чорнобиль 1986–1987 рр.: Док. і спогади. Роль НАН України у подоланні
наслідків катастрофи. – К.: Академперіодика, 2004. – С. 379.

18 Чорнобиль 1986–1987 рр.: Участь установ НАН України у подоланні наслідків
катастрофи. – К., 2005. – С. 64.

19 Чорнобиль 1986–1987 рр.: Док. і спогади. Роль НАН України у подоланні
наслідків катастрофи. – К.: Академперіодика, 2004. – С. 384, 438; Чорнобиль 1986–1987 рр.
Участь установ НАН України у подоланні наслідків катастрофи. – К., 2005. – С. 196.

20 Детально про це див.: Барановська Н.П. Об’єкт “Укриття”: проблеми, події,
люди. – К., 2000. – 285 с.

21 Архів МНТЦ “Укриття”, № 2348; Чорнобильська трагедія: Док. і матеріали. –
К.: Наук. думка, 1996. – С. 659–661.

22 Поточне діловодство Адміністрації зони відчуження: Постанова колегії
Мінчорнобиля України від 27.12.95 № 26; Барановська Н.П. Об’єкт “Укриття”:
проблеми, події, люди. – К., 2000. – С. 185–186.

23 Чорнобильська трагедія: Док. і матеріали. – К.: Наук. думка, 1996. – С. 142–143.
24 Архів 1 відділу Президії НАН України, спр. 93, т. 7, арк. 2–10; т. 4, арк. 47;

Чорнобильська трагедія: Док. і матеріали. – К.: Наук. думка, 1996. – С. 235, 340.
25 Чорнобиль 1986–1987 рр.: Док. і спогади. Роль НАН України у подоланні

наслідків катастрофи. – К.: Академперіодика, 2004. – С. 19–21.
26 Архів Мінсільгосппроду України. Чорнобильський фонд, спр. 1, арк. 61,

71–74; Чорнобильська трагедія: Док. і матеріали. – К.: Наук. думка, 1996. – С. 234.
27 Чорнобиль 1986–1987 рр.: Участь установ НАН України у подоланні наслідків

катастрофи. – К., 2005. – С. 286–287, 289–291.
28 Там само. – С. 63; Архів 1 відділу Президії НАН України, спр. 93, т. 2, арк. 56;

Чорнобильська трагедія: Док. і матеріали. – К.: Наук. думка, 1996. – С. 296. 
29 Чорнобиль 1986–1987 рр.: Док. і спогади. Роль НАН України у подоланні

наслідків катастрофи. – К.: Академперіодика, 2004. – С. 435; Чорнобиль 1986–1987 рр.:
Участь установ НАН України у подоланні наслідків катастрофи. – К., 2005. – С. 196.

30 Чорнобильська трагедія: Док. і матеріали. – К.: Наук. думка, 1996. – С. 199.
31 Див.: ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 3166, арк. 57–59; Архів 1 відділу Президії

НАН України, спр. 93, т. 7, арк. 88–90; Чорнобильська трагедія: Док. і матеріали. – К.:
Наук. думка, 1996. – С. 451–457; Архів Мінсільгосппроду України. Чорнобильський
фонд, спр. 28, арк. 166–169; Чорнобиль 1986–1987 рр.: Док. і спогади. Роль НАН України
у подоланні наслідків катастрофи. – К.: Академперіодика, 2004. – С. 24.

32 Шестопалов В.М. Уроки Чорнобиля: з минулого у майбутнє: Доп. на сесії Заг.
зборів НАН України // Вісн. НАН України. – 2006. – № 6. – С. 14.

33 Там само. – С. 14–15.
34 Звіт про діяльність Національної академії наук України у 1996 році. – К., 1997. –

Ч. 1. – С. 36.
35 Автореабілітаційні процеси в екосистемах Чорнобильської зони відчуження. – К.,

2001. – 250 с.; Научно�инженерный центр радиогидрогеоэкологических полигонных
исследований НАН Украины // Информ. буклет. – С. 26.

36 18/01/2008. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nas.gov.ua –
Загол. з екрану.

37 Див.: Изоляция радиоактивных отходов в недрах Украины (проблемы и возможные

184 До 90�річчя від дня заснування

1. ОС НОВНІ ЕТА ПИ РОЗ ВИТ КУ УК РАЇНСЬ КОЇ АКА ДЕМІЧНОЇ НА У КИ



решения) / В.М.Шестопалов, Ю.Ф.Руденко, Э.В.Соботович и др. – К., 2006. – 398 с.
38 Звіт про діяльність Національної академії наук України у 1996 році. – К., 1997. –

Ч. 1. – С. 51.
39 Звіт про діяльність Національної академії наук України у 1998 році: В 2 ч.– К.:

1999. – Ч. 2. – С. 17.
40 Там само. – С. 16–17. 
41 Вишневський І., Давидовський В., Трофименко А. Екологічно чиста атомна

енергетика: технічні, економічні, соціальні, політичні аспекти // Вісн. НАН України. –
2001. – № 9. – С. 12–28; Патон Б.Є. Про діяльність Національної академії наук України
в 2006 році та основні напрями її подальшої роботи: Доповідь // Вісн. НАН України. –
2007. – № 6. – С. 9.

42 Майбутнє атомної енергетики / Б. Патон, В. Бар’яхтар, О. Бакай, І. Неклюдов //
Там само. – 2006. – № 4. – С. 11.

43 Неклюдов І.М. Сьогодення і перспективи ядерної енергетики в Україні // Там
само. – № 2. – С. 16.

44 Вісник НАН України. – 2007. – № 6. – С. 26, 27.
45 Патон Б.Є. Про діяльність Національної академії наук України в 2006 році та

основні напрями її подальшої роботи: Доповідь // Вісн. НАН України. – 2007. – № 6. – С. 9.
46 Вісник НАН України. – 2007. – № 2. – С. 45.
47 Наумовець А.Г., Находкін М.Г. Проблеми сучасності і мораль науковця // Вісн.

НАН України. – 2006. – № 5. – С. 5.
48 Сесія Загальних зборів НАН України // Там само. – № 6. – С. 3.
49 Звіт про діяльність Національної академії наук України у 1999 році. – К., 2000. –

Ч. 1. – С. 150–151.
50 Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2004 році. – К., 2005. –

Ч. 1. –С. 291–292.
51 Детально див.: Барановська Н.П. Україна – Чорнобиль – Світ: Чорнобил.

проблема у міжнародному вимірі 1986–1999. – К., 1999. – 400 с. 
52 Там само. – С. 125.
53 Звітує Інститут сорбції і проблем ендоекології // Вісн. НАН України. – 2001. –

№ 11. – С. 5–7.
54 Патон Б.Є. Основні підсумки діяльності та перспективи розвитку Національної

академії наук України: Доповідь // Вісн. НАН України. – 2006. – № 7. – С. 13.
55 Научно�инженерный центр радиогидрогеоэкологических полигонных

исследований НАН Украины // Информ. буклет. – С. 26.
56 Патон Б.Є. Про діяльність Національної академії наук України в 2006 році та основні

напрями її подальшої роботи: Доповідь // Вісн. НАН України. – 2007. – № 6. – С. 13, 14.
57 Вісник НАН України. – 2008. – № 1. – С. 20–21.
58 Шестопалов В.М. Уроки Чорнобиля: з минулого у майбутнє: Доп. на сесії Заг.

зборів НАН України // Вісн. НАН України. – 2006. – № 6. – С. 13.
59 Найбільша техногенна катастрофа ХХ століття: З нагоди 20�річчя аварії на

ЧАЕС: Сесія Заг. зборів НАН України // Там само. – С. 3.

До 90�річчя від дня заснування 185

1.7. Участь у по до ланні наслідків Чор но бильсь кої ка та ст ро фи
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1991 рік – рік про го ло шен ня не за леж ності Ук раїни – за -
по чат ку вав но вий етап у роз вит ку ук раїнсь кої на у ки. В но вих умо вах опи ни -
ла ся не тіль ки на у ка соціаль но�еко номічно го та гу манітар но го цик лу – уся
система при род ни чих, ма те ма тич них і технічних на ук пот ре бу ва ла змін.

У дис кусіях, що роз гор ну ли ся нав ко ло проб лем ор ганізації на у ки та
роз вит ку Ака демії на ук Ук раїни, з’яви ли ся різні пог ля ди та прог ра ми.

Най важ ливішою проб ле мою стало ви роб лен ня прин ци пу ор ганізації На -
ціональ ної ака демії на ук – най ви що го на у ко во го зак ла ду Ук раїни. При хиль ни ки
кар ди наль ної пе ре бу до ви Ака демії на ук вва жа ли, що ідея цент ралізо ва ної ор гані -
зації, яка ке рує на у ко ви ми роз роб ка ми в га лузі фун да мен таль них і прик лад них на -
ук, – це відгомін то талітар но го ми ну ло го і тому має бу ти за суд же на. Іде аль ною, на
їхній пог ляд, є ор ганізація на у ко вої ро бо ти в універ си те тах, де на у ковці вод но час є
і вик ла да ча ми. Ака демія на ук мо же ма ти ста тус доб ровіль ної асоціації на у ковців і
бу ла б еле мен том струк ту ри гро ма дянсь ко го суспільства. Про тив ни ки ака демічної
сис те ми по си ла ли ся на прик ла ди західної на у ко вої ор ганізації та на у ко вої політи -
ки, в якій ос нов ною лан кою на у ко во�дослідної діяль ності за ли шаєть ся універ си -
тетсь ка ка фед ра. Сенс існу ван ня та кої ве ли кої струк ту ри, як Національна ака демія
на ук Ук раїни, не змог ли осяг ну ти і де які західні політичні рад ни ки, ви хо вані на
універ си тетській сис темі.

Справді, універ си тетсь ка сис те ма, ус пад ко ва на Євро пою Но во го ча су від
Се редніх віків і прис то со ва на до но вих умов, за ли шаєть ся ос нов ною сис те мою
ор ганізації на у ко вих досліджень і на су час но му За ході. Од нак і в західних країнах
це не оз на чає відмо ви від спеціалізації на у ко во�дослідної ро бо ти.

Ака демія на ук в то му виг ляді, в яко му во на існу ва ла й існує в Ук раїні,
має ма ло спіль но го з ти ми ака демічни ми зак ла да ми, які функціону ють на За -
ході. Її ор ганіза тор, В.І. Вер надсь кий, свідо мо ство рив цент ралізо ва ну дер жав -
ну са мов ряд ну ус та но ву, яка спеціалізу ва ла ся на на у ковій діяль ності. Ця сис -
те ма пе ре жи ла всі мож ливі політичні ре жи ми і до ве ла свою життєздатність і
ефек тивність. Це вар то пам’ята ти при хиль ни кам негайного пе ре хо ду до
універ си тетсь кої мо делі роз вит ку на у ки. Сис те ма універ си тетів, ус пад ко ва на
Євро пою від Се реднь овіччя, ос новні інте лек ту альні зу сил ля спря му ва ла на тео -
логію, пра во та ме ди ци ну. Універ си тетські сво бо ди бу ло втра че но під тис ком
чер не чих ор денів. Осе ред ком віль но го спілку ван ня пос ту по во ста ли на у кові
то ва ри ст ва та ака демії. Такі доб ровільні об’єднан ня вче них збе рег ли ся, здо бу -
ли дер жав ну підтрим ку, зміцніли і по ча ли роз ви ва тися. У су час них умо вах та -
ки ми, по суті, є Лон донсь ке Ко ролівсь ке то ва ри ст во, Фран цузь ка ака демія,
Ко ролівсь ка гол ла ндсь ка ака демія, Аме ри кансь ка ака демія мис тецтв і на ук,
Аме ри кансь ке філо софсь ке то ва ри ст во та ба га то інших спеціалізо ва них ака -
демій і на у ко вих то ва риств. У Франції з 1634 p. існу ва ла Фран цузь ка ака демія,
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ліквідо ва на за часів Ве ли кої Фран цузь кої ре во люції і пізніше віднов ле на як
Інсти тут Франції. Це об’єднан ня національ ної еліти нині скла даєть ся з п’яти
ака демій: влас не Фран цузь кої ака демії з тра диційни ми функціями, Ака демії
пись ма та ху дожньої літе ра ту ри, Ака демії мис тецтв, Ака демії мо раль них і
політич них на ук та Ака демії на ук. Усі ці ака демії бу ли ти по ви ми то ва ри ст ва ми –
об’єднан ня ми спеціалістів ви щої кваліфікації. Подібні то ва ри ст ва зас лу хо ву -
ють і оціню ють до повіді вче них про на у кові ре зуль та ти у різних га лу зях знань,
дру ку ють у своїх періодич них ви дан нях на у кові статті й повідом лен ня, ор га-
нізо ву ють на у кові кон фе ренції, відзна ча ють преміями, про па гу ють на у кові
знан ня в суспільстві. Член ство в них є прес тиж ним, по лег шує на у ко ву ко -
мунікацію з ко ле га ми та до по ма гає про де мо н стру ва ти власні до сяг нен ня, що
для пе ресічно го вче но го або вик ла да ча – чле на то ва ри ст ва – має не а би я ке
зна чен ня у кар’єрно му зрос танні. Ор ганізація і роз ви ток та ких на у ко вих то ва -
риств ма ти ме ве ли ке зна чен ня для роз вит ку гро ма дянсь ко го суспільства в Ук -
раїні та спри я ти ме інтен сивнішо му роз вит ку на у ко вих досліджень. Од нак і на
За ході ці то ва ри ст ва не ста ли ос нов ною фор мою ор ганізації влас не на у ко -
во�дослідної діяль ності. 

Це ще раз свідчить про перспективність академічної моделі, яка
сформувалася в Україні в ХХ ст.

Пе ре ва ги ака демії на ук, яка об’єднує на у кові інсти ту ти та пра цює за
дер жав ної підтрим ки, в Європі ви яв ле но після Пер шої світо вої війни. Воєнні
дії підтвер ди ли відста ван ня фран цузь кої на у ки від німець кої, унаслідок чо го
фран цузь ка дер жа ва за підтрим ки аме ри кансь ких уче них і бізнес менів у
1928 р. ство ри ла при Ака демії на ук інсти тут імені Анрі Пу ан ка ре –
дослідниць кий центр ма те ма тич ної фізи ки. 1939 р. за ініціати ви ди рек то ра цьо -
го інсти ту ту Еміля Бо ре ля ство ре но Національ ний центр на у ко вих досліджень
(CNRS), дер жав ну струк ту ру для ор ганізації та ко ор ди нації на у ко вих
досліджень у Франції, яка ут ри мує пев ну кількість на у ковців, фінан сує
досліджен ня че рез роз поділ грантів та має пра во ук ла да ти уго ди з при ват ни ми
ор ганізаціями та осо ба ми. “Бо рель, як і ба га то універ си тетсь ких вик ла дачів,
був пе ре ко на ний в не обхідності ство рен ня ве ли ко го цент ру на у ко во�дослідних
робіт, що пос та чав би досліджен ня не обхідни ми ма теріаль ни ми ре сур са ми і за -
без пе чу вав дослідни кам прис тойні умо ви жит тя, не нав’язу ю чи їм жод них вик -
ла даць ких чи адміністра тив них обов’язків”1, – пи сав Луї де Бройль. От же, в
Західній Європі після Пер шої світо вої війни ство рю ють спеціалізо вані на на у ко -
во�дослідній ро боті ус та но ви на зразок Прус сь кої, Ба варсь кої ака демій на ук та
фран цузь ко го CNRS, де вчені зай ма ють ся як фун да мен таль ни ми те о ре тич ни ми,
так і екс пе ри мен таль ни ми та прик лад ни ми на у ко ви ми досліджен ня ми. По ряд із
цим зберіга ють ся і здо бу ва ють дер жав ну підтрим ку універ си тетські цент ри з їх
на у ко ви ми інсти ту та ми та не за лежні на у кові то ва ри ст ва.

Та ка тен денція, як відомо, бу ла пок ла де на в ос но ву кон цепції
ство ре ної 1918 р. в Ук раїні Ака демії на ук. У нашій країні бу ли спе цифічні
проб ле ми, пов’язані з особ ли вос тя ми ста нов лен ня і роз вит ку то го час ної
ук раїнсь кої на у ки і куль ту ри, що і спри чи ни ло різни цю щодо ваги дер жав -
но го чин ни ка. Як що для М.С. Гру шевсь ко го ус та но ви Ака демії бачи ли ся
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осе ред ка ми доб ровіль но го об’єднан ня вче них, на сам пе ред вче них�гу -
манітаріїв, то для В.І. Вер надсь ко го це ма ли бу ти дер жавні ус та но ви, де
на у ко ва пра ця здійснюєть ся на про фесійних за са дах. “Ук раїнсь ка Ака -
демія на ук, з ог ля ду на ска за не ви ще, не мо же, за своїм уст роєм, бу ти схо -
жою на прос те співто ва ри ст во вче них. ... Во на по вин на скла да ти ся з груп
уче них, діяльність яких оп ла чує дер жа ва. На у ка і на у ко во�дослідна ро бо та
є спра вою їхнь о го жит тя, що виз наєть ся дер жав но важ ли вою спра вою”2.
Ака демія на ук в Ук раїні сформу ва лась як ви щий на у ко вий зак лад дер жа ви,
са мов ряд на дер жав на ус та но ва, співробітни ки якої про фесійно зай ма ють -
ся на у ко во�дослідною, а не вик ла даць кою ро бо тою.

Уже нап рикінці 20�х років XX ст. гу манітар не яд ро Академії реп ре су ва -
ли, про доб ровільні ор ганізації вче них за умов то таліта риз му не йшло ся. Ос нов -
ною умо вою існу ван ня й роз вит ку ака демій на ук – як за галь но со юз ної, так і ук -
раїнсь кої рес публікансь кої – став по туж ний комп лекс на у ко во�дослідних інсти -
тутів при род ни чо�на у ко во го та технічно го профілю, що да вав ре альні ре зуль та ти
для еко номіки і, зок ре ма, війсь ко вої про мис ло вості та був при хи ст ком як для за -
галь но те о ре тич них досліджень, так і для пев ної гу манітар ної куль ту ри. Історія
по ка за ла, що ви жи ти за умов дик та ту ри мог ла тіль ки та ка Ака демія на ук, яку пе -
ред ба чав про ект її твор ця – ака деміка Во ло ди ми ра Івановича Вер надсь ко го.

От же, уяв лен ня про Ака демію на ук як про су то то талітар ну струк ту ру, що
за ли ши ла ся не за лежній Ук раїні в спад щи ну від сталінсь ко го ре жи му, не має
нічо го спіль но го з дійсністю. Пе рет во рен ня су час ної НАН Ук раїни на асоціацію
доб ровіль них гро мадсь ких то ва риств на у ковців не відповідає ні західно му, ні ра -
дянсь ко му досвідові, ні су час но му ста нові ук раїнсь кої Ака демії, то му бу ло б кро -
ком на зад порівня но з ви мо га ми навіть ми ну ло го століття.

Не вик ли кає сумніву не обхідність різко го підви щен ня рівня універ си -
тетсь кої на у ки. В но вих соціаль но�політич них умо вах зник ли штучні пе реш ко -
ди, які ви ник ли пе ред на у ков ця ми Ака демії на ук на шля ху до їх ак тив ної участі у
вик ла дацькій ро боті.Більш рельєфно постали питання інтеграції нау ки і освіти.

Схожі проб ле ми зв’яз ку на у ки і вик ла дан ня ос таннім ча сом не по ко ять
політиків і на у ко ву гро мадськість на За ході. Вони об го во рю ють ся у зв’яз ку з перс -
пек ти ва ми універ си тетів як куль тур но�на у ко вих та гро мадсь ких центрів, оскіль ки
Захід має проб ле му втра ти цінності універ си те ту як ста ро го ти пу цент ру на у ки,
куль ту ри, ви хо ван ня і гро ма дянсь ко го впли ву.

У Ра дянсь ко му Со юзі цент ра ми на у ко вої діяль ності з самого по чат ку
бу ли не універ си те ти, а Ака демія на ук та подібні до неї спеціальні на у ко -
во�дослідні інсти туції. Пе ре ва ги бу ли оче видні: на у кові ко лек ти ви скла да ли ся
не на тим ча совій ос нові ко рот ко терміно вих на у ко вих про ектів, а стабіль но і
на дов го, унаслідок чо го на ко пи чу вав ся серйоз ний на у ко вий досвід. Та ка сис -
те ма має і свої не доліки, оскіль ки кон сер вує нап рям на у ко вих досліджень,
звич ний для конк рет но го ко лек ти ву і на сам пе ред для йо го на у ко во го ліде ра.
Цент ралізація на у ко вих досліджень да ва ла змо гу дер жаві ста ви ти пе ред уче ни -
ми конк ретні зав дан ня, пе ре важ но війсь ко во�стра тегічно го зна чен ня, але в
будь�яко му ви пад ку – з конк рет ни ми прик лад ни ми ви хо да ми. Вче ний з ши -
ро ким світог ля дом до ре во люційно го універ си те ту був у нас рідкістю навіть у
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сфері те о ре тич но го при ро доз на в ства, а про суспільні на у ки навіть не йдеть ся.
За галь на орієнтація на швид ке прак тич не втілен ня за ра дянсь ких умов зни жу -
ва ла рівень те о ре тич них досліджень не менше, ніж надмірна діло ва ак тивність
на у ки на бізнес�за мов лен ня на За ході.

Про те на пост ра дянсь ко му прос торі ми ще до сить успішно ви ко рис то -
вуємо той капітал, який на ко пи че но ака демічною на у кою по пе редніх часів.

Збли жен ня ака демічної на у ки з універ си те та ми не є прос то спра вою
ко ор ди нації на у ко вих досліджень. Ідеть ся на сам пе ред, як і на За ході, про
віднов лен ня за галь ної куль тур ної і гро мадсь кої ролі універ си тетів та роль Ака -
демії на ук у ць о му про цесі, про ком пен сацію не ми ну чої втра ти за галь ної про -
фе сорсь кої еру диції у спеціаль них прог ра мах та збе ре жен ня і підтрим ку фун -
да мен таль них те о ре тич них досліджень, які не впли ва ють на технічно�еко -
номічний прог рес, але є ос но вою ве ли ких зру шень у за галь но му на у ко во му
світосп рий нятті.

Йдеть ся про те, щоб знай ти та ку мо дель поєднан ня на у ки, нав чан ня і
гро мадсь ко го жит тя, яка бу ла б кон сер ва тив ною, оскіль ки на у ка – до сить
кон сер ва тив на сфе ра суспіль но го жит тя. На сам пе ред у цій мо делі тре ба
поєдна ти ака демічну та універ си тетсь ку на у ку. Пе ре да ти універ си те там
функції цент ралізо ва ної ака демічної на у ки за су час них умов – оз на чає втра ти -
ти на у ко во�технічний по тенціал країни. Вод но час мо дель універ си тетсь кої
освіти пе ред ба чає поєднан ня кон сер ва тиз му на у ко вої ор ганізації з ра ди каль -
ним де мок ра тиз мом ака демічно го і сту де нтсь ко го жит тя та за лу чен ня гро -
мадсь кості до жит тя універ си тетів, нап рик лад, у ролі наг ля до вих рад. Це має
сенс, зок ре ма, у зв’яз ку зі зви ну ва чен ня ми на ад ре су ВНЗ в ко рупції, які лу на -
ють ос таннім ча сом.

Ця ж гру па проб лем пов’яза на зі спеціалізацією на у ки і нав чан ня та втра -
тою за галь них перс пек тив на у ко во го роз вит ку у зв’яз ку з тісним зв’яз ком на у ки і
ви роб ни цт ва. У Національній ака демії на ук Ук раїни наз вані проб ле ми розв’язу -
ють ся шляхом збіль шен ня кіль кості інсти тутів технічно�прик лад но го профілю і
ви роб лен ня за галь ної стра тегії для національ но го на у ко во�дослідно го комп лек су в
ціло му. Відповідно НАН Ук раїни кри ти ку ва ли за надмірну ува гу до прик лад них
інсти тутів і не дос татній роз ви ток у ній фун да мен таль них те о ре тич них досліджень.
Ре ко мен ду ва ли навіть пе ре вес ти всі інсти ту ти Ака демії, які ма ють прик лад не зна -
чен ня і мо жуть пе ре да ва ти свої ре зуль та ти ви роб ни цт ву, до відповідних дер жав них
ор ганів та відомств на ко мерційних за са дах або на умо вах при ва ти зації. При хиль -
ни ки різко го ско ро чен ня Ака демії вва жа ють, що не обхідно відмежувати від
НАН Ук раїни час ти ну інсти тутів, орієнто ва них на ви роб ни цт во, які мо жуть са -
мостійно здійсню ва ти своє фінан су ван ня.

У ро ки не за леж ності ми спос теріга ли про ти леж ну тен денцію.
Кількість інсти тутів, сфор мо ва них на базі підприємств ви со кої тех но логії,
особ ли во близь ких до війсь ко во�про мис ло во го комп лек су, зрос ла, а в інсти ту -
тах, що ма ли без по се редній вихід на ви роб ни цт во, по ча ли роз ви ва ти ме ре жу
підприємств, що без по се редньо пов’язу ють їх із ви роб ни чим про це сом.
Національ на ака демія на ук Ук раїни до по ма гає роз ви ва ти ся осе ред кам на у ко -
во�технічної дослідниць кої діяль ності, що опи ни ли ся у важ ких умо вах і не мо -
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жуть існу ва ти без дер жав ної підтрим ки. Так бу ло у перші ро ки не за леж ності,
ко ли країна пе ре бу ва ла в еко номічній кризі, так має за ли ша ти ся в умо вах, ко -
ли країна ставить завдання стрімкого еко номічного підне сен ня. 

Еко номічне зрос тан ня в будь�яких варіан тах сприяє збіль шен ню кіль кості
ро бо чих місць і підви щен ню життєво го рівня на се лен ня. Але еко номічне зрос тан -
ня мо же ма ти й іншу при ро ду, ко ли на меті – швид кий ре зуль тат, що суп ро вод -
жуєть ся ни щен ням національ них ба гатств, у то му числі інте лек ту аль но го ре сур су.
Ми нулі два де ся тиріччя приз ве ли в Ук раїні до втра ти якості еко номіки (част ка
“важ ких” і еко логічно не без печ них га лу зей зрос ла з 23% у 1991 р. до 60% у 2003 р.).
Про мис ло ве зрос тан ня у 2000–2004 pp. було низь ке і ство ри ло заг ро зу са мо дос -
татнь о го зрос тан ня важ ких га лу зей. Вва жаєть ся, що по над 90% про мис ло вої про -
дукції Ук раїни не має су час но го на у ко во�технічно го за без пе чен ня. За де я ки ми
екс пе рт ни ми оцінка ми че рез не ви ко рис тан ня су час них до сяг нень і тех но логій Ук -
раїна в ціло му втра чає до 10 млрд. до ларів США на рік.

Чин ним за ко но да в ством Ук раїни пе ред ба че но фінан су ван ня на у ко вої
сфе ри в розмірі 1,7% ВВП, про те цю нор му ніко ли не ви ко ну ва ли. Кількість
ви нахідників і раціоналіза торів в Ук раїні змен ши ла ся з 1991 до 2005 р. у по над
20 разів, з 800–1100 тис. у 1986–1991 рp. до близь ко 40 тис. у 2004 р. У 2003 р.
ли ше близь ко 5% вітчиз ня них підприємств зап ро вад жу ва ли інно вації, тоді як
у Європі цей по каз ник ста но вить близь ко 80–87%. При ве ли чез них мож ли -
вос тях ук раїнські на у кові роз роб ки на світо во му рин ку ста нов лять менш ніж
0,3%3. Фінан со вий стан біль шості ви роб ництв досі не доз во ляє їм впро вад жу -
ва ти нові тех но логії, онов лю ва ти ви роб ни че ус тат ку ван ня, ут ри му ва ти ви со -
кок валіфіко ва них спеціалістів. То му національ на стра тегія по вин на не тіль ки
бу ти орієнто ва ною на ри нок, який сь о годні має не найкращі ха рак те рис ти ки.
Во на має вра хо ву ва ти не га тивні технічні та соціальні мож ли вості, в то му числі
й відда лені, та на дер жав но му рівні вжи ва ти за ходів про ти не без печ них перс -
пек тив. З еко номічним зрос тан ням і, що особ ли во важ ли во, з підви щен ням
йо го якості, збіль шен ням на у комістких га лу зей зрос та ти ме та кож і по пит ви -
роб ни цт ва на на у кові до сяг нен ня, що доз во лить пос ту по во пе ре вес ти прик -
лад ну на у ку на рин кові за са ди. Про те сь о годні “важ ке” ви роб ни цт во мо же
зруй ну ва ти ве ли чез ний інте лек ту аль ний ре сурс Ук раїни, то му Національ на
ака демія на ук ви ко нує важ ли ву істо рич ну місію, за без пе чу ю чи про мис ло вості
й сільсь ко му гос по да р ству ве ликі мож ли вості.

Жит тя пос та ви ло пе ред на у ко вим співто ва ри ст вом і пе ре дусім
Національ ною ака демією на ук та кож проб ле ми, пов’язані з підго тов кою на у -
ко вих кадрів і за галь ним рівнем освіти як пе ре ду мо вою роз вит ку на у ки.

Важ ли вою умо вою прог ре су є зрос тан ня на у комісткості національ но го
ви роб ни цт ва. В свою чер гу це ви ма гає збіль шен ня віднос ної кіль кості вче них і
дослідників та дип ло мо ва них ви пу ск ників ви щих нав чаль них зак ладів віком від
25 до 34 років. Са ме такі по каз ни ки ха рак те ри зу ють го товність суспільства до пе -
ре хо ду на на у комістке ви роб ни цт во. В Ук раїні у 2003 р. се редній вік уче них ста -
но вив 51 рік, в то му числі се редній вік про фе сорів – по над 60 pоків4.

Важливою проблемою є також пла ну ван ня на у ки і екс пер ти за прий -
ня тих на у ко вих ре зуль татів.

190 До 90�річчя від дня заснування

1. ОС НОВНІ ЕТА ПИ РОЗ ВИТ КУ УК РАЇНСЬ КОЇ АКА ДЕМІЧНОЇ НА У КИ



Більшість до корів на ад ре су ук раїнсь кої ака демічної на у ки (від пря мих
зви ну ва чень у не робстві і зак ликів про вес ти “чист ку” си ла ми за рубіжних фахівців
до обе реж них по рад шир ше ви ко рис то ву ва ти об’єктивні по каз ни ки) ґрун туєть ся
на то му, що по за на у ковій гро мадсь кості й зреш тою дер жав но му керівницт ву не
завж ди зро зуміла суть до сяг нень і відкриттів, зроб ле них на у ков ця ми Ака демії на -
ук. Більш зро зуміли ми мо жуть бу ти ли ше по си лан ня на технічне втілен ня на у ко -
вих ідей, але в ць о му ви пад ку йдеть ся не про на у ку, а про її зас то су ван ня.

Сис те ма оціню ван ня че рез публікації в жур на лах з міжна род ним ав то -
ри те том не пов на; як що ж ця сис те ма ста не зна ряд дям для керівників�чи нов -
ників із по за на у ко во го се ре до ви ща, то мо же ста ти й згуб ною. Поп ри
доцільність об’єктив них на у коз нав чих ме тодів аналізу ре зуль татів, зок ре ма і
ме то ду ци ту ван ня, що ра зу йдеть ся про мож ливість за лу чен ня до екс пер ти зи
на у ко вих ре зуль татів сил ззовні на у ко во го про це су – по за на у ко вої гро мадсь -
кості, дер жав них інсти туцій, досвідче них за рубіжних на у ковців. Цілком оче -
вид но, що повністю довіря ти за рубіжним ав то ри те там – оз на чає втра ти ти
національ ний на у ко вий су ве ренітет, зва жа ти ж на дум ку неп ро фесіоналів –
оз на чає втра ти ти на у кові кри терії і су ве ренітет на у ки.

От же, поз бав лен ня Ака демії на ук і універ си тетів, які про во дять на у ко -
во�дослідні ро бо ти, пра ва на са мостійне виз на чен ня планів на у ко вої ро бо ти та
екс пер ти зи ви ко на них пла но вих праць оз на ча ло б ліквідацію на у ки як са мостійної
сфе ри людсь кої діяль ності. Дер жав не за мов лен ня і гран ти від по за на у ко вих гро -
мадсь ких, при ват них та дер жав них ор ганізацій мо жуть фор му ва ти ли ше ті пот ре -
би в на у ко во му про дукті, які зна хо дять ся на по верхні суспіль но�еко номічно го
жит тя. Але і ри нок, навіть найбільш на у комісткий, пот ре бує ли ше ос та точ но
асиміль о ва но го пот ре ба ми суспільства на у ко во го про дук ту. Сенс не за леж них і
про фесійних планів на у ко во го роз вит ку мо же бу ти оціне ний тіль ки ком пе те нт ним
на у ко вим ко лек ти вом. От же, ос та точ ною інстанцією, яка пла нує і прий має ви ко -
на ну ро бо ту, має бу ти вче на ра да відповідно го ака демічно го або універ си тетсь ко го
інсти ту ту. Ор ганізація ж екс пе рт ної оцінки мо же бу ти до сить склад ною, і це по -
вин но ста ти пред ме том об го во рен ня. Але Національна академія наук по суті
була і залишається загальнодержавним центром наукової експертизи. Іншої
рівної за потужністю наукової установи в Україні не існує.

Під час дис кусій про по ну ва ли різні варіан ти ре фор му ван ня: від пов ної
заміни Ака демії на ук сис те мою на у ки ви щих нав чаль них зак ладів до пе ре хо ду
на фор му ван ня на у ко вої те ма ти ки на кон курсній ос нові з тим ча со ви ми ко лек -
ти ва ми і при ць о му з обов’яз ко вим ре фор му ван ням Ака демії на ук ззовні, не -
ака демічним се ре до ви щем. Мож на упев не но стве рд жу ва ти, що “ре фор му ван -
ня” в та ко му виг ляді ліквіду ва ло б ос нов ний ре сурс ук раїнсь кої ака демічної
на у ки – віднос но стабільні на у кові ко лек ти ви, більшість яких відповідає
світо во му рівневі. За оцінка ми комісії з ре фор му ван ня на у ки, близь ко 30%
фінан су ван ня на у ки доціль но бу ло б здійсню ва ти че рез спеціаль но ство рені
фон ди, що збе рег ло б су час ний рівень фінан су ван ня НАН Ук раїни і за без пе -
чи ло обов’яз ко ве фінан су ван ня не менш як 1,7% ВВП на на у ко во�технічну
сфе ру, крім то го спрос ти ло б роз поділ фінан со во го за без пе чен ня.

Ще од на гру па проб лем сто суєть ся соціаль но го ста ту су вче них, на у ко -
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вої ієрархії та за сад кор по ра тив ності в на у ко во му житті. На сам пе ред ідеть ся
про оп ла ту праці вче но го (на дум ку од них, над то жа люгідної, на дум ку інших –
над то ви со кої, як що йдеть ся про на у ко ву еліту).

Про рівень куль ту ри пев ної до би мож на го во ри ти з ог ля ду на її став лен ня до
на у ки і вче них. Не довіра до на у ки і вче них час то є про тис то ян ням “тра диційної” і
“нет ра диційної” на у ки. Кри тич не став лен ня до на у ки зна хо дить по де ку ди свій ви яв
у підтримці кон цепцій, що не ма ють нічо го спіль но го з на у кою і пре тен ду ють на роль
но вацій, ніби то несп ра вед ли во пе ресліду ва них “тра диційною” Ака демією на ук. Це
яви ще ха рак тер не, зок ре ма, для гу манітар ної га лузі.

Вар то заз на чи ти: “тра диційної” на у ки не існує – в на уці по ло жен ня
прий ма ють ся або відки да ють ся не на ос нові тра диції (тра диція діє як кри терій
відбо ру на ранніх ета пах цивілізації). Зна ха р ство і ша манізм, нап рик лад, на ле -
жать до тра диційної куль ту ри. На у ка ви ма гає пев но го куль тур но го комп лек су –
“на у ко вої куль ту ри суспільства”. В тра диційно му суспільстві на у ка роз ви ва ти -
ся не мо же, оскіль ки ви ма гає пев ної мо раль ності, пов’яза ної з осо бис тою
відповідальністю. На у ка в пев но му ро зумінні індивіду алістич на – хо ча її
відкрит тя “зга са ють” в інтер національ но му і бе зо со бо во му полі світо вих
знань, ав то р ство завж ди за ли шаєть ся, то му вче ний зо бов’яза ний при вес ти до -
ка зи сво го відкрит тя. От же, осо бис та відповідальність за ре зуль тат – обов’яз -
ко ва умо ва на у ко вої діяль ності, тоді як у тра диційно му суспільстві дія мо же не
ви хо ди ти за межі ус та ле ної па ра диг ми. 

Там, де ко ло досліджу ва них явищ або ефек тивність про по но ва них
прак тич них за собів не має на у ко во го по яс нен ня або по яс нен ня оче вид но не -
дос татні (найбіль ше – в ме дичній прак тиці), інко ли зас то со ву ють дії, що не
впи су ють ся в на у кові за ко ни. Унаслідок ць о го про го ло ше но “нет ра диційну
ме ди ци ну”, а за нею і “нет ра диційну на у ку”. На у ка, звіль не на від обов’яз ку
до ве ден ня і по яс нен ня, пе рес тає бу ти знан ням. Особ ли во страж дає від та ко го
нігілізму суспільствоз на в ство. Академія наук в Україні виступає одночасно
творцем і хранителем наукових надбань.

Опо зиція що до тра диційної на у ки час то ви ни кає з ра ди каль но кри -
тич но го став лен ня до на у ко вих звань і сту пенів. Прик мет но, що сис те ма на у -
ко вих звань з’яви ла ся ду же ра но – у XII столітті – раніше, ніж це хові сис те ми
ієрархії та ана логічні сис те ми в дер жавній бю рок ратії й війсь ку. Кон сер ва тизм
сис те ми на у ко вої ієрархії свідчить про пот ре бу в кор по ра тив но му уст рої для
за хис ту спіль но ти на у ковців у склад них соціаль них умо вах. І сь о годні на у кові
сту пені й зван ня є на сам пе ред за со бом за хис ту на у ков ця. Кор по ра тивність
нау  ко вої еліти суспільства є фак том, то му мож на го во ри ти тіль ки про усу нен -
ня не га тив них наслідків та кої кор по ра тив ності. Оскіль ки в на уці йдеть ся ли -
ше про прес тиж, а не про вла ду, і в крайнь о му разі вчені, відзна чені ви щи ми
зван ня ми і сту пе ня ми, одер жу ють до дат ко ве фінан со ве за о хо чен ня, об го во -
рен ня проб ле ми оп ла ти на у ко вої ро бо ти вза галі на бу ває неп риємно го прис ма -
ку ан тиінте лек ту алізму. Вод но час кор по ра тивність завж ди ви ма га ла кор по ра -
тив ної ети ки, то му ство рен ня “су ду честі” є на галь ною пот ре бою су час ної ор -
ганізації жит тя на у ко вої спіль но ти. Ака демічне се ре до ви ще за ли шаєть ся най -
більш послідов ним про дов жу вачем тра дицій на у ко вої об’єктив ності і відпо -
відаль ності.
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Існує та кож проб ле ма атес тації на у ко вих кадрів. Кри ти ки сис те ми заз ви -
чай вка зу ють на мож ли вий роз рив між ре аль ним на у ко вим внес ком вче но го і йо го
фор маль ни ми по зиціями. Проб ле ма ця існує, до речі, не тіль ки на пост ра дянсь ко -
му прос торі й не тіль ки в Ака демії; є ор ганіза то ри (ме нед же ри) на у ки, фор мальні
ав то ри те ти (“ко ри феї”) і не фор мальні на у кові ліде ри. Роз рив між ни ми з пог ля ду
на у ко во го виз нан ня, сту пенів і звань існує: ме нед же ри завж ди ма ють найбіль ше
шансів, не фор мальні ліде ри – най мен ше. В іде алі всі три ка те горії по винні ма ти
рівні пра ва і мож ли вості. Оскіль ки фор маль не виз нан ня дає не ба га то, а до не фор -
маль ної ав то ри тет ності суспільство більш чут ли ве, ніж до звань і ти тулів, та кий
роз рив ще не дає підстав для ка те го рич них оцінок.

Ре аль на проб ле ма по ля гає в то му, що внаслідок зрос тан ня ролі по за -
на у ко вих мо ти вацій в ака демічно му та універ си тетсь ко му житті за ра ху ван ня
до най ви щих на у ко вих ав то ри тетів за ле жить не стіль ки від на у ко вих зас луг,
скіль ки від соціаль но�політич них по зицій по тенційних носіїв на у ко вих звань.
Ця проб ле ма пе ре бу ває за ме жа ми на у ко во�ор ганізаційних пи тань, оскіль ки є
свідчен ням рівня де мок ратії у гро ма дянсь ко му суспільстві.

Пос тає пи тан ня: чи зас лу же но ви ща лан ка на у ко вої еліти Ук раїни зай -
має своє місце в на у ковій ієрархії, ма ю чи ли ше на у ко во�адміністра тив ний
досвід? Зро зуміло, на це пи тан ня важ ко відповісти. Тут відповіддю має ста ти
прос тий пе релік до сяг нень, які має ук раїнсь ка на у ка і пе ре дусім Національ на
ака демія на ук Ук раїни. Цей пе релік настіль ки ва го мий, що за галь на по зи тив -
на відповідь не вик ли кає сумнівів. Од нак наз ва на проб ле ма існує.

В Ук раїні по винні усвідо ми ти, що ми та кож пе ре жи ваємо епо ху
мо дернізації і на ма гаємо ся поєдна ти най пе ре довіші тех но логії з ос нов ни -
ми за са да ми ду хов ності. Опір про ник нен ню західної куль ту ри, на сам пе ред
політич ної, мо же на бу ти “ан тиг ло балістсь ких” рис і ста ти ти по вим фунда-
мен талістсь ким кон сер ва тиз мом – ча сом ав то ри тар них ідей. Без ут ве рд -
жен ня у свідо мості євро пейсь ких ціннос тей – політич ної сво бо ди з
справжньою де мок ратією, соціаль но орієнто ва ної рин ко вої еко номіки,
національ ної дер жа ви – є ри зи к пов то ри ти шлях част ко вої технічної мо -
дернізації, що не дає очіку ва них ре зуль татів. Пе ре до ва еко номічна (зок ре -
ма технічна) ба за ав то ма тич но не виз на чає ідей ну “над бу до ву” – поєднан -
ня пе ре до вих тех но логій з ар хаїчни ми аг ре сив ни ми пог ля да ми не дає по -
зи тив них ре зуль татів. Вод но час сприй нят тя євро пейсь ких ціннос тей з
влас ти вою їм по ва гою до віль но го індивіду аль но го рішен ня та індивіду -
аль ної відповідаль ності не ви чер пує по нят тя ду хов ності, яке мaє спи ра ти -
ся на ба га ту національ ну куль тур ну тра дицію.

Історично сталося так, що в Україні уособленням національної наукової
і культурної спадщини та можливостей її розвитку в епоху встановлення нової
цивілізації стала саме Академія наук. Ака демікові Сергію Фе до ро ви чу Оль ден -
бур гу, дру гові В.І. Вер надсь ко го, на ле жать такі сло ва: “Ве ли ка куль ту ра мо же
існу ва ти тіль ки у ве ликій дер жаві”. Цю фра зу мож на інтерп ре ту ва ти так: ве ли -
кою дер жа вою є дер жа ва, яка має ве ли ку куль ту ру. Зок ре ма, ве ли ку на у ку. Ця
ідея є ба зо вою для стра тегії діяль ності Національ ної ака демії на ук, яка зберігає
і праг не да ти ве ли ку на у ку ве ликій Ук раїні.
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