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         Події 1917 р. стали потужним імпульсом пробудження 

громадської ініціативи у пошуку нових ефективних форм ор-

ганізації науки в країні. Глибока демократична традиція, відда-

вна притаманна вітчизняним вченим, запалила іскру надії на 

те, що відкриваються можливості для докорінної зміни у сфе-

рі організації науки. З цією метою деякі представники науко-

вої інтелігенції включилися до роботи органів влади. 

Перші кроки до створення Української Академії наук 

     Створення 
Української Акаде-
мії наук було запо-
вітною мрією укра-
їнської інтелігенції 
ще з кінця ХІХ ст.  

      Ця мета сприй-
малася не як суто 
науково-
організаційна про-
блема, а як символ 
престижу націона-
льної культури, 

Української Акаде-

мії наук як держав-

ної наукової уста-

нови слід розгляда-

ти як досить трива-

лий процес форму-

вання, що прохо-

див протягом 1917–

1928 років і харак-

теризувався рядом 

етапів. 
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посідання гідного 
місця в ряду цивілі-
зованих європейсь-
ких народів. 

      Численні доку-

менти з архівних 

фондів щодо прав-

дивої історії Акаде-

мії наук, дали підс-

таву гадати, що 

становлення    



З квітня 1917 року 

Центральна Рада починає 

працювати над документа-

ми про створення Академії 

наук; але далі обговорень 

справа не просувається. Ба 

більше: в колах соціалістів 

домінує думка, що така 

Академія має бути суто 

гуманітарною установою, 

бо, мовляв, серед науковців

-природничників недостат-

ньо «щирих українців». 

Ідея була підхоплена уря-

дом Скоропадського: на 

пропозицію міністра осві-

ти та мистецтва Миколи 

Василенка була створена 

спеціальна комісія, яка від 9 

липня до 17 вересня 1918 

року розробила законоп-

роект про заснування 

УАН. Тепер ішлося про 

повноцінну Академію, яка 

мала охоплювати всі осно-

вні сфери науки. 

14 листопада зако-

нопроект був затвердже-

ний гетьманом.  

Урочисте відкриття 

Української Академії наук 

відбулося 24 листопада, а 

перші робочі загальні збо-

ри – 27 листопада 1918 

року. За статутом, Академія 

мала три відділи: історич-

но-філологічний, фізико-

Створення Української Академії наук 

математичний і соціально-

економічний. Президію та 

перших академіків (по три 

на відділ) призначив уряд, 

у подальшому членів мали 

обирати ці академіки. Пер-

шими академіками були 

призначені історики 

Д.Багалій та О.Левицький, 

економісти М.Туган-

Барановський та 

В.Косинський, сходознав-

ці А.Кримський та 

М.Петров, лінгвіст 

С.Смаль-Стоцький, геоло-

ги В.Вернадський та П. 

Тутковський, біолог М. 

Кащенко, правознавець 
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Ідея створення 
такої Академії існувала 
вже тривалий час, і спо-
чатку Наукове Товарист-
во імені Шевченка у 
Львові, а потім Українсь-
ке Наукове Товариство у 
Києві мислилися їхніми 
засновниками та члена-
ми як праобрази найви-
щого українського нау-
кового  зібрання.  

Будівля Української Академії наук 
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Угорщини). Іноземці та-

кож могли стати українсь-

кими академіками, але за 

постановою 2/3 дійсних 

членів УАН. Гетьманський 

уряд ще встиг виділити 

кошти для організації пер-

ших науково-дослідних 

кафедр, інститутів та ін-

ших установ академії: на 

початку в ній було три 

інститути, 15 комісій і На-

ціональна бібліотека 

(сьогодні вона заслужено 

носить ім’я Вернадського). 

Ще якихось 20 років 

тому ювілей Академії від-

значали не в листопаді і 

роком її заснування вважав-

Ф.Тарановський, фахівець 

з теоретичної механіки С. 

Тимошенко. На президен-

та Академії Скоропадський 

запросив Михайла Гру-

шевського, але він відмови-

вся. Відтак установче спіль-

не зібрання 27 листопада 

обрало президентом УАН 

Володимира Вернадського, 

а неодмінним секретарем – 

Агатангела Кримського. 

Коли Володимир 

Вернадський уже полиши-

вши Україну, доповів у 

Парижі результати київсь-

ких дослідів 1918-19 років, 

вони викликали сенсацію. 

Одразу ж було ви-

значено, що видання Ака-

демії повинні були друку-

ватися українською мовою. 

Статут підкреслював зага-

льноукраїнський характер 

УАН: її дійсними членами 

могли стати не тільки гро-

мадяни Української Держа-

ви, а й українські вчені 

Західної України (що тоді 

входила до складу Австро-

ся не 1918, а 1919 рік. Бо ж 

визнати нерадянське корін-

ня найповажнішої наукової 

установи УРСР було немо-

жливо. Відтак заснування 

НАНУ прив’язували не до 

указу гетьмана Павла Ско-

ропадського, а до ак-

ту радянської влади, яким 

підтверджувалися права 

Академії на будинок по 

вулиці Володимирській де 

й сьогодні міститься її Пре-

зидія. 

 

 

Герб Української Академії наук 
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Вернадський  Володи-
мир  Іванович  - українсь-
кий  філософ,  природо-
знавець,  мислитель,  за-
сновник геохімії, біогеохімії 
та радіогеології, космізму. 
Академік Петербурзької 
АН (з 1912), професор  
Московського  університе-
ту. Один  із  засновників  і  
перший президент  Україн-
ської  Академії  наук  (з  
1919).  Засновник  першої  
наукової бібліотеки  в  
Україні  (нині  названої  
його  ім’ям).  Ідеї  Вернад-
ського  лягли  в основу  
нових  провідних  напрям-
ків  сучасної  мінералогії,  
геології, гідрогеології, ви-
значив роль організмів у 
геохімічних процесах. Ор-
ганізатор і директор Радіє-
вого інституту, Біохімічної 
лабораторії (зараз Інститут 
геохімії та  аналітичної  
хімії  ім.  В.  І.  Вернадсько-
го  Російської  АН).  Дійс-

Перший президент УАН Володимир Вернадський 

ний  член НТШ та низки 
інших академій (Паризької, 
Чеської).   

А  народився  Володи-
мир  Іванович  12  березня  
1863  року  в  Петербурзі,  де 
служив  на  той  час  його  
батько.    

Розпочав  Володимир  
своє  навчання  1873  року  в  
Харківській  гімназії,  а про-
довжив  1876-го  —  у  Пе-
тербурзі.  1881  року  був  
зарахований  на природни-
че  відділення  фізико-
математичного  факультету  
Петербурзького університе-
ту. У  1885  році  Вернадсь-
кий  одержав  ступінь  канди-
дата природничих  наук  за  
дослідження  фізичних  вла-
стивостей  ізоморфних сумі-
шей.  

Наступного року він 
одружується з Наталією Ста-
рицькою, з якою прожив, за 
його висловом, «душа в душу 
і думка в думку» 56 років. 
(Батько Старицької  був  
юристом  за  фахом,  зна-
ним  судовим  та  держав-
ним  діячем, членом  Держа-
вної  Ради.  

У 1917 році Володими-
ра Вернадського запросили 
до Тимчасового уряду на 
посаду заступника міністра 
освіти. А вже після Жовтне-
вого перевороту він змуше-
ний був залишити Петрог-
рад і переїхати в Україну, на 
Полтавщину.  

З жовтня 1917 по бере-
зень 1921 року Володимир 
Іванович жив і працював 
тут,  в  Україні.  І  саме  в  
цей  період  найяскравіше  
проявилася  його подвиж-
ницька діяльність по ство-
ренню Української Академії 
наук.   

У листі до  професора  
східних  мов  у  Москві  Ага-
тангела  Кримського  Вер-
надський, 
запрошуючи  вченого  до  
організації  Академії  наук  
у  Києві,  зокрема  пише: 
«…вважаю важливою цю 
установу і з точки зору 
українського відродження, і 
з точки зору загальнолюд-
ської…» 
 А потім все життя він пи-
шався своєю участю в орга-
нізації УАН.  
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з січня 2017 року щоквартально. 
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