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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Розбудова Української держави, становлення 

громадянського суспільства відбувається в умовах зростаючого суспільного 

інтересу до історичного минулого нашого народу. Велика когорта українських 

учених здійснювала наукові пошуки в складні часи соціально-економічних і 

політичних змін ХІХ – початку ХХ ст., в умовах царської цензури, а згодом – 

радянської тоталітарної системи. Політична атмосфера суспільства, у якому 

розгорталася дослідницька робота вчених, впливала на зміст і напрями наукових 

розвідок, водночас, як зазначав академік В.І. Вернадський, вирішальними в розвитку 

науки були і залишаться її внутрішні закономірності та етапи пізнання нового. 

Актуальність досліджуваної проблеми визначається насамперед потребою в 

глибокому і всебічному вивченні історії розвитку наукової думки в царині біології, 

адже, як підкреслював М.А. Барг, у кожному історичному явищі поєднуються три 

часові проекції: минуле, сучасне і майбутнє. Знаючи минуле, можна передбачити 

подальший розвиток біологічної науки, яка дедалі більше стає визначальним 

чинником економічного та соціального зростання. 

У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. спостерігається бурхливий розвиток 

біологічної науки, яку виокремлює в самостійну галузь знань Ж.Б. Ламарк. 

Актуальність запропонованого проекту зумовлена потребою антропологізації 

(“олюднення”) історії розвитку біологічної науки другої половини ХІХ – початку 

ХХ ст. Саме видатні вчені-біологи В.М. Черняєв, Й.К. Пачоський, В.І. Талієв, 

І.Ф. Шмальгаузен, Л.С. Ценковський, В.М. Арнольді, І.І. Мечніков, П.П. Сушкін, 

С.І. Коржинський, В.В. Альохін, В.М. Сукачов, Б.М. Мазурмович, В.І. Липський та 

інші зробили вагомий внесок у формування наукових галузей біологічної науки: 

мікології, альгології, флористики, фітосоціології, прикладної ентомології тощо – і є 

яскравим прикладом самовідданого служіння народу, моральним взірцем для 

сучасного покоління молодих учених. 

Біологічна наука другої половини ХІХ ст. тісно пов’язана з історією 

Київського, Новоросійського та Харківського університетів. Завдяки видатним 

ученим із різних галузей біологічної науки на терені України в кінці ХІХ ст. активно 

розвивалася мережа біологічних кафедр, станцій, лабораторій, природничих музеїв, 

які забезпечили поглиблення й поширення знань у Російській імперії та 

стимулювали розвиток науки загалом. 

Водночас історіографічний аналіз дає підстави констатувати, що проблема 

розвитку біологічної науки на терені України в другій половині ХІХ – на початку 

ХХ ст. досі не стала предметом цілісного й системного вивчення. Отже, вибір теми 

дисертаційного дослідження зумовлений потребою появи синтезуючої історико-

наукової праці, у якій би відображувалися основні етапи становлення й розвитку 

наукової думки в галузі біології другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження є складовою частиною тематичного плану ДВНЗ “Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” з 

виконання теми “Історія природознавства Київщини: біографії і події ХVIII – 

ХХ ст.” (номер державної реєстрації 0107U002971), а також виконане в межах 
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планової теми кафедри історії і культури України ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” “Людинознавча 

історія як ключовий дидактичний фактор сучасної історичної освіти у ВНЗ” (номер 

державної реєстрації 0111U002942). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є цілісне відтворення 

історії розвитку біологічної науки на теренах України в другій половині XIX – на 

початку ХХ ст. в її соціально-економічних та антропологічних вимірах. 
Для реалізації мети необхідно виконати такі наукові завдання: 

- проаналізувати історіографію, джерельну базу та визначити теоретико-

методологічні засади дослідження;  

- розкрити основні етапи та особливості розвитку біологічної науки (ботаніки, 

зоології) на терені України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.; 

- визначити місце і роль наукових товариств та наукових установ у царині 

вітчизняної біологічної науки на тлі європейської і світової науки; 

- провести порівняльно-історичний аналіз основних напрямів наукових 

досліджень вітчизняних біологів у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.; 

- з’ясувати соціально-економічні чинники та природоохоронні напрями 

розвитку біологічної науки в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.; 

- проаналізувати наукові здобутки Й.К. Пачоського в популяризації надбань 

біологічної науки, які досі не були досліджені. 

Об’єкт дослідження – розвиток біологічної науки на терені України в другій 

половині ХІХ – на початку ХХ ст.  

Предметом дослідження є основні етапи та особливості розвитку ботаніки й 

зоології на терені України в другій половині ХІХ – на початку XX ст., теоретичні і 

прикладні флористичні та фауністичні розвідки природодослідників, особистісний 

вимір наукових результатів. 
Хронологічні межі дослідження окреслені другою половиною ХІХ – початком 

ХХ ст. Нижня межа пов’язана з великими науковими зрушеннями в біології в другій 

половині ХІХ ст. (зокрема, відкриттям Ч. Дарвіном рушійних сил еволюції), а 

верхня завершується подіями 1917 р., коли відбулися структурні, якісно-кількісні 

зміни в радянській біологічній науці. 

Методи дослідження. Методологічні засади дисертації базуються на 

загальнонаукових принципах історизму, об’єктивності, наступності, діалектичного 

розуміння історичного процесу, що передбачають цілісний усебічний підхід до 

вивчення обраної теми. Важливими шляхами розв’язання проблеми цього 

дослідження є застосування загальнонаукових (систематизація, класифікація), 

міждисциплінарних (структурно-системний та біографічний), власне історичних 

(проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, описовий) методів 

дослідження, а також методів джерелознавчого та історіографічного аналізу й 

синтезу.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертаційній 

праці вперше на основі синтезу сучасних методів дослідження проведено 

історіографічний аналіз літератури другої половини ХІХ – початку ХХ ст., 

радянської і сучасної (з 1991 р.), яка так чи інакше розкриває історію розвитку 

біологічної науки (ботаніки, зоології) досліджуваного періоду; розглядається 
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розвиток біологічної науки, з одного боку, з погляду соціально-економічних, 

антропологічних вимірів, а з іншого, – як соціокультурний феномен, що визначив 

соціальний прогрес; розкривається розвиток біологічної науки і, зокрема, діяльність 

професора Й.К. Пачоського через призму сьогоденної актуальності – закладання 

теоретичного фундаменту природоохоронних комплексів. Набула подальшого 

розвитку та поглиблення проблема особистісного (антропологічного) виміру 

досягнень вітчизняної біологічної науки в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

У ракурсі інтелектуальної історії розкривається внесок професора Й.К. Пачоського в 

розвиток гербарної справи, вивчення сільськогосподарських шкідників у 

Херсонській губернії тощо. Удосконалено, доповнено, уточнено бібліографію праць 

професора Й.К. Пачоського та інших учених шляхом уведення до наукового обігу 

низки раніше не опублікованих рецензій природослідника та праць відомих біологів 

другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

Практичне значення отриманих результатів. Пізнавальний потенціал 

наведених матеріалів може бути використаний під час навчального процесу у вищих 

навчальних закладах, при написанні монографій, статей, розробці навчальних та 

навчально-методичних посібників. Отримані результати дисертаційного 

дослідження можуть бути інтегровані в навчальні курси: “Історія біології”, “Історія 

науки і техніки”, а також у лекції з ботаніки, систематики, зоології, екології та 

деяких інших біологічних дисциплін вищих навчальних закладів.  

Особистий внесок здобувача. Наукові результати і висновки, що наведені в 

дисертації та виносяться на захист, отримано автором особисто. Наукові статті 

здобувача у фахових виданнях є одноосібними. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки дисертації 

доповідалися й обговорювалися у 2010 – 2012 рр. на методологічних семінарах кафедри 

історії і культури України ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди”, а також на ІІ Всеукраїнській науковій 

конференції “Людина у структурах повсякдення в історії України” (Луганськ, 24 – 25 

листопада 2010 р.); VІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції 

“Україна наукова” (Київ, 20 – 22 грудня 2010 р.); ІV Міжнародній науковій конференції 

“Актуальні питання вітчизняної, світової історії науки: пошуки, роздуми, знахідки” 

(Луганськ, 20 – 21 квітня 2011 р.); ІІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-

конференції “Український науково-інтелектуальний простір: реалії та перспективи 

розвитку” (Переяслав-Хмельницький, 28 – 30 квітня 2011 р.); ІХ Міжнародній 

молодіжній науково-практичній конференції “Історія розвитку науки, техніки та освіти” 

(Київ, 17 травня 2011 р.); VІІ Міжнародній українсько-канадській науковій конференції 

“Українство у світі: Україна є там, де живуть українці” (Чернігів, травень 2011); 

ІV Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції “Український науково-

інтелектуальний простір: реалії та перспективи розвитку” (Переяслав-Хмельницький, 

28 – 30 квітня 2012).  

Публікації. За темою дисертації опубліковано 14 статей, із яких 5 – у наукових 

фахових виданнях. 

Структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 228 сторінках, із них 186 

сторінок основного тексту. Робота ілюстрована 2 таблицями, містить вступ, три розділи, 

висновки, список використаних джерел, який налічує 339 позицій, та 10 додатків.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ  

У вступі розкрито актуальність, наукову новизну дисертаційного дослідження; 

обґрунтовано його мету, завдання, об’єкт, предмет; висвітлено практичне значення 

та відомості про апробацію результатів дослідження. 

У першому розділі “Історіографія проблеми, джерельна база та 

методологічні основи досліджень” подається огляд наукової літератури і 

джерельної бази, методологічних підходів автора дисертаційного дослідження. 

У підрозділі 1.1. “Історіографія проблеми” розглядається з порівняльно-

історичного погляду специфіка відображення у вітчизняній і зарубіжній 

інтелектуальній історії найважливіших етапів розвитку біологічної науки на терені 

України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.  

Увесь масив літератури про розвиток біологічної науки на терені України в 

другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. та внесок професора Й.К. Пачоського у 

формування біологічної наукової думки можна умовно поділити на декілька 

періодів, які відрізняються масштабами і глибиною постановки проблеми та її 

теоретичного вирішення. Роботи, що торкаються досліджуваної проблеми, 

представлені, окрім того, декількома групами: це монографії з історії біології в 

Україні та розвитку загальних проблем ботаніки, наприклад: “История биологии с 

древнейших времен до начала ХХ века” (1975)1, “Развитие биологии на Украине” у 

трьох томах (1984)2, “Развитие естествознания в России (ХVІІІ – начало ХХ века)” 

(1977)3 
та ін.; роботи з питань діяльності природодослідницьких структур; публікації 

про видатних учених-біологів, їх особистісний внесок у науку.  

Автором пропонується умовно виділити три історіографічні періоди: перший – 

публікації дореволюційного часу (друга половина ХІХ ст. – 1917 р.), другий – 

радянський (1917 – 1990 рр.) і третій – сучасний (з 1991 р.).  

У дореволюційний період біологічна наука поділялася на ботаніку та зоологію. 

Дослідженням історії розвитку ботаніки цього періоду займалися В.М. Черняєв4, 

Л.С. Ценковський5, М.І. Котов6, Й.К. Пачоський7 
та ін.; зоології – І.І. Мечников8, 

В.П. Поспєлов9, Б.М. Мазурмович10, С.О. Мокржецький11 та ін.  

Велику групу становлять публікації вчених-біологів у журналах “Вестник 

рыбопромышленности” (1891), “Псовая й ружейная охота” (1899), 

“Природа” (1912), “Вестник русской флоры” (1915), які розповсюджувалися на  

__________________________________ 
1История биологии с древнейших времен до начала ХХ века / [под ред. С. Р. Микулинского]. – М. : Знание, 1972. –  

С. 415–423. 
2Развитие биологии на Украине : в 3 т. – К. : Наук. думка, 1984 – 1985. – Т. 1. – 415 с. ; Т. 2. – 455 с. ; Т. 3. – 432 с. 
3Развитие естествознания в России (ХVIII – начало ХХ века) / [сост. : С. Р. Микулинский, А. П. Юркевич]. – М. :   Наука, 1977. 
– 535 с. 
4Черняев В. М. Конспект растений дикорастущих и разводимых в окрестностях Харькова / В. М. Черняев. – Харьков, 1859. – 

90 с. 
5Ценковский Л. С. Микроорганизмы / Л. С. Ценковский. – Х. : Харьк. обл. изд-во, 1882. – 28 с. 
6Котов М. І. Систематика та географія рослин в УРСР за 30 років / М. І. Котов // Ботан. журн. АН УРСР. – №. 3-4. – 1947. – 

С. 36 – 41  
7Пачоский И. К. Флора Полесья и прилегающих местностей / Иосиф Конрадович Пачоский // Труды С.-Петербургского 

Общества Естествоиспытателей. – 1897. – Т. XXVII. – Вып. 2. – С. 1 – 260; 1989. – Т. XXIX. – Вып. 3. – С. 1 – 115. 

8Мечников И. И. Болезни личинок хлебного жука / И. И. Мечников. – Одеса, 1879. – 32 с. 
9Поспелов В. П. Свекловичный долгоносик и меры борьбы с ним / В. П. Поспелов. – К. : Наук. думка, 1906. – 127 с. 
10Мазурмович Б. М. Розвиток зоології на Україні / Б. М. Мазурмович. – К. : Наук. думка, 1972. – 230 с. 
11Мокржецкий С. А. Опытные станции для исследования вредных насекомых в Западной Европе и в России / 
С. А. Мокржецкий. – Одесса: Типография «Славянская», 1900. – 36 с.  
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теренах України, а також у “Трудах”, “Бюлетенях”, “Протоколах”, “Записках” 

Київського, Новоросійського, Харківського університетів, які почали виходити з 

1870 р. На сторінках цих видань друкувалися наукові статті М.В. Бобрецького, 

Й.К. Пачоського, О.О. Коротнєва, В.І. Талієва, І.Ф. Шмальгаузена, В.В. Монтрезора, 

Л.С. Ценковського, І.М. Фалєєва та ін., які висвітлювали розвиток флористики 

Російської імперії (видовий склад водоростей, грибів та лишайників); основні 

аспекти розвитку зоології та природоохоронних напрямів навколишнього 

середовища, питання створення рибних заказників на теренах України тощо.  

Радянський період (1917 – 1990 рр.) – час помітних змін у біологічній науці. 

Розгортаються наукові дослідження в альгології, мікології, фітосоціології, 

орнітології, іхтіології, прикладній ентомології тощо. Класифікація біологічної науки 

на окремі галузі висвітлюється в працях Б.Л. Астурової12. 

В Україні альгологічні дослідження розпочалися з вивчення видового складу 

водоростей. Якшо в дореволюційний період альгофлора України тільки проходила 

час становлення, то в післяреволюційний розгорнулися широкі дослідження, 

спрямовані на підготовку та видання визначників прісноводних водоростей 

Української РСР, у яких уміщувалися цілеспрямовані дослідження науковців, 

присвячені евгленовим, вольвоксовим і діатомовим (О.В. Топачевський13), а також 

синьо-зеленим водоростям із класу гормогонієвих (Н.В. Кондратьєва)14. 

Н.П. Масюк15 та 
 

Д.К. Зеров16 
дослідили питання систематики роду Dunaliella, 

проаналізували низку принципових питань, що торкаються морфології клітинної 

оболонки водоростей, форми й будови їхнього тіла, способів розмноження, 

онтогенетичного розвитку, явища рекапітуляції тощо. Українські альгологи 

О.І. Дудка17, О.Г. Судьїна18
 першими розробили методи кількісного вивчення 

угруповань донних водоростей, описали стан біохімічних досліджень Cyanophyta, 

розкрили особливості біохімічної організації і показали їхнє значення для вивчення 

еволюції рослин.  

У радянський час вагомий внесок у вивчення видового складу грибів України 

зробили М.Я. Зерова, С.Ф. Морочковський та М.Ф. Сміцька, які видали “Визначник 

грибів України”19. Автори охопили понад 7500 видів з усіх систематичних груп, 

зокрема, міксоміцети, архіміцети, фікоміцети, сумчасті, базидіальні і незавершені 

гриби. Крім ключів для визначення й опису таксонів усіх рангів, у визначнику 

подано відомості про поширення кожного виду в ботаніко-географічних зонах УРСР 

та вказівки на зв’язки завершених і незавершених стадій грибів. 

_____________________________ 
12Астурова Б. Л. Биология вчера и сегодня / Б. Л. Астурова, А. Е. Гайсинович. – М. : Знание, 1965. – 198 с. 
13Топачевский О.В. Вопросы цитологии, морфологии, биологии и филогении водорослей / О.В. Топачевский. – 

Одесса, 1962. – 98 с. 
14Кондратьєва Н. В. Основні досягнення та завдання в галузі вивчення водоростей / Н.В. Кондратьєва, Д.К. Зеров  // 

Укр. бот. журн. – Т. 34. – № 5. – 1977. – С. 454 – 461. 
15Масюк Н. П. Підсумки альгологічних досліджень на Україні / Н. П. Масюк // Укр. бот. журн. – Т. 24. – №. 5. – С. 56 – 
63. 
16Зеров Д. К. Очерк филогении бессосудистых растений / Д. К. Зеров. – К. : Наук. думка, 1972. – 315 с. 
17Дудка О. І. Українська  радянська  мікологія / О. І. Дудка // Укр. бот. журн. – Т. 34. – № 5. – 1977. – С. 462 – 470.  
18Судьина Е. Г. Основы эволюционной биохимии растений / Е. Г. Судьина, Г. И. Лозовая. – К. : Наук. думка, 1982. – 

359 с. 
19Визначник грибів України. Аскоміцети / [уклад. : М. Я. Зерова, С. Ф. Морочковський, М. Ф. Смiцька] ; ред. 

Д. К. Зеров. – К. : Наук. думка, 1969. – 517 с. 
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Надзвичайно важливі відомості про біологію грибних паразитів різних культур 

окреслив у тритомному визначнику грибів М.М. Підоплічко20, а класифікацію грибів 

за окремими родами та порядками подано в монографії В.Й. Білай21. Багато 

відомостей щодо особливості будови та екології рідкісних видів нижчих рослин 

висвітлено на сторінках періодичних видань “Ботанический журнал” (1916), 

“Журнал ботанического общества” (1925), “Український ботанічний журнал” (1940), 

“Микология и фитопатология” (1967) та ін. 

Поглибленому розумінню рослинного світу досліджуваного періоду сприяють 

наукові праці флористів-систематиків: В.І. Вернадського22, І.Ф. Шмальгаузена23, 

В.І. Талієва24,
 
О.А. Янати25 та ін., – які стали основою для інвентаризації та критико-

систематичного перегляду флори вищих рослин УРСР. Важливе значення в цій 

галузі має наукова праця “Флора УРСР”26, яка написана на основі гербарних зразків 

М.І. Котова, В.І. Липського, О.В. Фоміна та ін. Перші два томи надруковано в 1936 і 

1940 рр. (відповідальні редактори О.В. Фомін та Є.І. Бордзиловський). З питань 

ботанічної географії та флорогенезу серію праць опублікували Є.М. Лавренко27 та 

Ю.Д. Клеопов28. Ю.Д. Клеопов здобув визнання як один із кращих систематиків 

вищих рослин радянського періоду, розробив теорію расоутворення, за якою 

природа рас і їх еволюція має як пристосувальний, так і морфогенетично 

обумовлений характер.  

Серед літератури радянського періоду помітне місце належить підручникам із 

біології, зокрема Й.К. Пачоського29, Б.М. Мазурмовича30, О.П. Корнєєва31 та ін.  

У післявоєнні роки посилюється увага до питань охорони природи, виходять 

постанови “Про впорядкування користування колгоспними лісами та поліпшення 

господарства в них” (1948 р.), “Про заходи боротьби з забрудненням атмосферного 

повітря та про поліпшення санітарно-гігієнічних умов населених місць” (1949 р.). 

Деякі відповіді на поставлені питання вдалося знайти у працях М.П. Стеценка32, 

М.І. Котова33 
та М.С. Шалити34, які на початку ХХ ст. провели велику роботу щодо  

___________________________ 
20Пидопличко Н.М. Грибы-паразиты культурных растений. / Н.М. Пидопличко. – К. : Наук. думка, 1977. – Т. 1. – 

296 с. 
21Билай В.И. Фузарии / В.И.  Билай . – К. : Наук. думка, 1977. – 442 с. 
22

Вернадский В. И. Живое вещество / В.И. Вернадский – М. : Наука, 1978. – 358 с. 
23Шмальгаузен И.Ф. Флора юго-западной России, т.е. губерний: Киевской, Волынской, Подольской, Полтавской, 

Черниговской и смежных областей / И.Ф. Шмальгаузен. – К. : Типография Ун-та св. Владимира, 1886. – 783 с. 
24Талиев В.И. Охраняйте природу / В.И. Талиев. – Харьков, 1914. – 21 с. 
25Яната О. До чергових завдань та перспектив ботаніки на Україні / Олександр Яната // Укр. ботан. журн. – 1921. – Т. 

1. – Вип. 1 – 2. – С. 5 – 9.  
26 Флора УРСР  / [за ред. О.В. Фоміна]. – К. : Видавництво Академії наук УРСР. – Т. 1. – 1936. – 199 с. 
27Лавренко Є. Рослинність цілинних степів України та їх охорона / Євген Лавренко // Краєзнавство. – 1928. – № 6 .– 
С. 26 – 33. 
28Клеопов Ю.Д. .Геоботанічний ескіз Лівобережжя Середньої Наддніпрянщини / Ю.Д. Клеопов // Журн. Ін-ту бот. 

УАН. – 1934. – № 2 (10). – С. 29 – 73. 
29Пачоский И.К. Морфология растений (Курс, читанный в Херсонском политехническом институте) / Иосиф 

Конрадович Пачоский. – Херсон : Изд. Херсонского политехн. ин-та, Вып. 1. – 119 с.; Пачоский И. К. Основы 

фитосоциологии : курс, читанный на агрон. ф-те Херсонского политехн. ин-та в 1919 – 1920 г. / Иосиф Конрадович 

Пачоский. – Херсон.: Изд. студ. комит. с-х. техникума, 1921. – 346 с. 
30Мазурмович Б.М. Розвиток зоології на Україні / Б.М. Мазурмович. – К. : Наук. думка, 1972. – 230 с. 
31Корнєєв О.П. Визначник звірів УРСР / О.П. Корнєєв. –  К. : Радянська школа, 1952. – 216 с. 
32Стеценко М.П. Заповідна справа в Україні : навч. посіб. / за заг. ред. М.Д. Гродзинського. – К. : Рад. школа, 2003. – 306 с. 
33Котов М.І. Охорона природи в Українській РСР та завдання ботаніків / М.І. Котов, С.С. Харкевич // Укр. бот. журн. – 1956. – 

№ 2. – С. 3 – 13. 
34Шалит М.С. Заповідники та пам’ятки природи України / М.С. Шалит. – Харків, 1932. – 77 с. 
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організації заповідних об’єктів. Уперше з’явилися праці, присвячені індивідуальній 

охороні рослин, – публікації В.І. Чопика35 та серія статей Б. Ф. Заверухи36 
зі списками 

рослин, які потребують охорони.
 
В.І. Чопик уперше їх визначив і ввів терміни 

“рідкісний” і “зникаючий” вид та описав понад 185 видів рослин. Основним 

документом, у якому узагальнено матеріали про стан рідкісних і зникаючих 

представників фауни та флори республіки, стала в 1980 р. “Червона книга 

Української РСР”37. У це видання занесено 151 вид рослин. Вражаюче зростання 

кількості видів рослин, яким загрожує знищення, зумовлене збільшенням 

антропогенного впливу на природні екосистеми. Саме тому до другого видання 

“Червоної книги України”38 включено вже 541 вид рослин та грибів, а збереження 

біорізноманіття на ценотичному рівні визначає “Зелена книга України”39 за 

редакцією Ю.Р. Шеляга-Сосонка. 

Багато цікавих фактів з історії вивчення розвитку зоології на теренах України 

наведено у працях як вітчизняних, так і зарубіжних істориків науки, зокрема 

польських. В.Іванців40 
відзначив, що вказаною проблемою займався Г. Бржек 

(G.Brzek) (1947), який частково розглянув фауністичні дослідження поляків на 

Поліссі. З 1956 р. науковці Інституту зоології АН УРСР взялися до багатотомного 

видання “Фауна України”41, у якому для кожної родини, роду та виду подано 

відповідні таблиці для їх визначення, синоніміку виду, його опис, поширення тощо. 

До часів незалежноті видано 29 томів. З приводу цих питань можна назвати сотні 

наукових статей А.П. Семенова-Тянь-Шанського, П.О. Свириденка, П.П. Сушкіна, 

Б.М. Мазурмовича, О.П. Корнєєва, надрукованих у «Вестнику зоологии», який 

почав видаватися із січня 1967 р.  

У роки незалежності України розпочався новий етап в українській історіографії, 

який позначився оновленням методологічної бази досліджень, у тому числі і в історії 

науки й техніки. Зокрема, біологічна наука найяскравіше представлена роботами в 

галузі флористичних, фауністичних та екологічних досліджень. Їх прогрес 

зумовлений дослідженнями сучасних науковців М.Ф. Бойка42, В.Є. Борейка43, 

В.І. Мельника44,      Ю.Р. Шеляга-Сосонка45,       Д. М. Доброчаєвої46,      В.А. Вергунова, 

___________________________ 
35

Чопик В.И. Редкие и исчезающие растения Украины / В.И. Чопик. – К. : Наук. думка, 1978. – 216 с.  
36Заверуха Б.В. Охраняемые растения Украины / Б.В. Заверуха, Т. Л. Андриенко, В. В. Протопопова. – К. : Наук. 

думка, 1983. – 175 с.  
37Червона книга Української РСР. – К. : Наук. думка, 1980. – 504 с. 
38Червона книга України. Рослинний світ. – К. : Вид-во “Українська енциклопедія”, 1996. – 610 с.  
39Зеленая книга Украинской ССР : Редкие, исчезающие и типичные, нуждающиеся в охране растительные сообщества 

/ [Под общ. ред. Ю.Р. Шеляга-Сосонка]. – К. : Наук. думка, 1987. – 216 с. 
40Іванців В.В. Розвиток зоологічних досліджень на Волині в ХІХ – на поч. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.07 “Історія науки і техніки” / В. В. Іванців. – К., 2003. – 23 с. 
41Фауна України: в 46 т. – К. : Наук. думка, 1956 – 2004. – 5800 с. 
42Бойко М.Ф. Анализ биофлоры степной зоны Европы / М. Ф. Бойко. – К. : Фитосоциоцентр, 1999. – 179 с. 
43Борейко В.Є. Хто був ініціатором Канівського заповідника / В. Є. Борейко // Зелений світ. – 1994. – № 8.– С. 34 – 39. 
44Мельник В.І. Й. К. Пачоський (До 140-річчя з дня народження) / В. І. Мельник // Ботанический журнал. – 2004. – 
№ 4. – 672 с. 
45Шеляг-Сосонко Ю.Р. Роль біорізноманіття, його стан та загрози / Ю. Р. Шеляг-Сосонко // Жива Україна. – 2005. – 

№ 1 – 2. – С. 3 – 4. 
46Доброчаєва Д.М. Олександр Алоїзович Яната – талановитий вчений і організатор ботанічної науки (до 100-річчя з 

дня народження) / Д. М. Доброчаєва, О. Л.  Рибалко // Укр. ботан. журн. – 1986. – Т. 46, № 1. – С. 97–101.  
47Вергунов В.А. Нариси історії аграрної науки, освіти та техніки / В.А. Вергунов УААН.– Ч.1. – К. : Аграрна наука, 

2006. – 429 с. 
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Т.Л. Андрієнко-Малюк48 та ін. Змістовними і цінними для розгляду та аналізу 

природничо-наукових товариств є дослідження В.С. Савчука49 й О.Я. Пилипчука50.  

Для вирішення питань щодо охорони природи (рослинного і тваринного світу) 

Верховна Рада України прийняла низку законодавчих актів, серед яких – Закони 

України “Про охорону навколишнього природного середовища”51, “Про природно-

заповідний фонд України”52, Програма перспективного розвитку заповідної справи в 

Україні “Заповідники”, затверджена 22.09.1994 р. та ін.  

Важливі факти й висновки щодо діяльності вчених-біологів у контексті 

розвитку біологічної науки знайшли відображення в дисертаційних дослідженнях, 

зокрема, А.А. Коробченко53 
проаналізувала значення наукової творчості О.А. Янати 

для розвитку біологічної та аграрної науки; Н.І. Крецул54 з’ясувала найважливіші 

етапи науково-організаційної та громадської діяльності В.І. Липського; 

Т.О. Гребінник55 розкрила причини створення земських природничо-історичних 

музеїв Півдня України (Херсонського й Катеринославського), а також 

проаналізувала науково-дослідницьку та науково-практичну діяльність окремих 

учених-природознавців; О.П. Безлуцька56 
окреслила життєвий шлях та наукову 

спадщину Й.К. Пачоського, розкрила значення його наукової діяльності в контексті 

розвитку біологічної науки.  

Водночас у третьому розділі дисертаційного дослідження нами висвітлено лише ті 

аспекти наукової роботи Й.К. Пачоського, які не були розкриті попередніми 

дослідниками, зокрема: участь Й.К. Пачоського у формуванні гербарних колекцій, 

оцінка ним результатів наукових пошуків учених-біологів у другій половині ХІХ – 

на початку ХХ ст. у рецензіях тощо. 

У підрозділі 1.2. “Джерельна база дослідження” зазначається, що дисертаційна 

праця ґрунтується на значному масиві опублікованих та неопублікованих 

документів. Значну групу неопублікованих джерел складають архівні документи. 

Опубліковані джерела охоплюють оригінальні праці природознавців із 

_____________________________ 
48Андрієнко-Малюк Т.Л. Критерії первинного відбору видів рослин та грибів до третього видання “Червоної книги 

України” / Т.Л. Андрієнко-Малюк // Жива Україна. – 2003. – № 5 – 6. – С. 10 – 11.  
49Савчук В.С. Естественно-научные общества юга Российской империи : вторая половина ХІХ – начало ХХ вв. 

/ В.С. Савчук. – Днепропетровск : Изд-во ДГУ, 1994. – 232 с.; Савчук B.C. Иван Яковлевич Акинфиев / В.С. Савчук. – 

М. : Наука, 1996. – 110 с. 
50Пилипчук О.Я. Киевское общество естествоиспытателей: 1869 – 1929 рр. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

докт. біол. наук / О.Я. Пилипчук. – М., 1992. – 36 с.; Пилипчук О. Імена України: Біографічний щорічник / Олександр 

Пилипчук. – К. : Фенікс, 2002. – 433 с. 
51Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 26 червня 1991 р. № 1268-XII, м. Київ 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 
52Закон України “Про природно-заповідний фонд України” від 16 червня 1992 р. № 2456-ХІІ, м. Київ [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T245600.html 
53Коробченко А.А. Науково-педагогічна та просвітницька діяльність Олександра Янати: автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / А.А. Коробченко. – АПН України. 

Ін-т педагогіки. – К., 2001. – 22 с. 
54Крецул Н.І. Історико-науковий аналіз діяльності академіка В.І. Липського в контексті розвитку ботанічної науки в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.07 “Історія науки і техніки” / Н.І. Крецул. 

– К. , 2005. – 19 с. 
55Гребінник Т.О. Земські природничо-історичні музеї Півдня України: організація та природознавча діяльність (60-ті 

роки ХІХ ст.– поч. ХХ ст.) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.07 “Історія науки і техніки” / 

Т.О. Гребінник: Дніпропетровський нац. ун-т. – К., 2002. – 210 с.  
56Безлуцька О.П. Діяльність Й. К. Пачоського в контексті розвитку біологічної науки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.07 “Історія науки і техніки” / О.П. Безлуцька – К., 2009. – 19 с. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T245600.html
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флористики та фауністики, різноманітні друковані матеріали організаційно-

наукового характеру тощо. 

Джерельну базу досліджуваної проблеми умовно було поділено на декілька 

груп. 

Першу групу складають архівні документи: це особисті справи вчених-біологів, 

які працювали в галузі біологічної науки, зокрема ботаніки та зоології (листи, 

програми, фотографії, гербарні колекції тощо). Так, у Державному архіві м. Києва 

(Ф. 16) містяться документи, які опосередковано інформують про роль 

І.Ф. Шмальгаузена, О.В. Фоміна та К.Ф. Кесслера; фонди 166, 784, 102, 522 

Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України 

розкривають складні суспільно-політичні умови діяльності природодослідників 

Л.С. Ценковського, А.О. Потебні, Г.М. Висоцького, К.А. Кузнецова. Матеріали 

Центрального державного історичного архіву м. Києва (Ф. 707) дають змогу 

з’ясувати питання становлення Державного лісостепового заповідника 

ім. Т.Г. Шевченка в м. Каневі; документи Державного архіву Херсонської області та 

Херсонського краєзнавчого музею (Ф. 5, 15, 413) містять неопубліковану наукову 

спадщину Й.К. Пачоського, який зробив значний внесок у вивчення історії розвитку 

та складу флори і фауни України та Польщі; документи Інституту рукописів (Ф. 98, 

175, 10) та Інституту архівознавства Національної бібліотеки України 

ім. В.І. Вернадського (Ф. 8) дали змогу висвітлити окремі питання з охорони 

рослинного світу тощо.  

Другу групу становлять праці вчених другої половини ХІХ – початку ХХ ст., які 

висвітлюють розвиток біологічної науки на терені України. Вони включають 

монографії, дисертаційні дослідження, статті, ювілейні видання, матеріали 

конференцій тощо.  

Третю групу джерел становлять періодичні видання другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст.: “Записки Киевского общества естествоиспытателей”, “Записки 

Новороссийского общества естествоиспытателей”, “Вестник естествознания”, 

“Труды Днепровской биологической станции”, “Труды бюро по прикладной 

ботанике”, які знаходяться у відділі історичних колекцій Національної бібліотеки 

України ім. В.І. Вернадського та Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного. 

До четвертої групи входять опубліковані законодавчі та нормативні 

документи. 

Отже, дослідження історії розвитку біологічної науки в другій половині ХІХ – 

на початку ХХ ст., а також діяльності професора Й.К. Пачоського ґрунтується на 

широкій джерельній базі, яка включає опубліковані та оригінальні архівні 

документи, наукові праці вчених-біологів, періодичні видання, що дає змогу 

комплексно розв’язати поставлені дослідницькі завдання. 

У підрозділі 1.3. “Методологія наукового пошуку” розкриваються теоретико-

методологічні засади дослідження. Обґрунтовується значення порівняльного, 

аналітичного та синтетичного методів у роботі із джерелами на першому етапі 

дослідження, доцільність застосування специфічних історичних методів: 

порівняльно-історичного, хронологічного, ретроспективного, а також інших 

наукових методів: логічного, тематичного, структурно-функціонального аналізу, що 

надало змогу завершити дисертаційну роботу на аналітико-узагальнюючому етапі.  
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Таким чином, методологічний інструментарій, застосований автором, дозволив 

виконати поставлені наукові завдання. 

У другому розділі “Біологічна наука на перехресті століть” окреслено 

соціально-економічні фактори, які визначили розвиток біологічної науки, діяльність 

наукових товариств, розвиток біології, зокрема її природоохоронного напряму, в 

університетах.  

У підрозділі 2.1. “Соціально-економічні чинники розвитку біологічної науки на 

терені України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.” розглянуто об’єктивні 

передумови формування наукових напрямів у біології.  Розвиток  капіталізму  в  

60-х рр. ХІХ ст. зумовив глибокі зрушення в галузі науки, зокрема біології. 

Соціально-економічні чинники (вирубування лісу селянами, розвиток 

промисловості, розбудова міст, будівництво залізниць тощо) у другій половині ХІХ 

– на початку ХХ ст. на території України негативно впливали на довкілля. Усе це 

призвело до антропогенних змін, що спричинили зменшення флористичного 

різноманіття та ерозію ґрунтів, унаслідок чого знизилась урожайність 

сільськогосподарських культур, а трансформація екотопів, забруднення води, 

повітря негативно впливали на живі організми. 

Після селянської реформи 1861 р., коли кріпаки одержали “голодну волю”, 

продовжувалося вирубування лісів, незважаючи на їх захисні функції; землі 

перетворювали в орні угіддя, а власники керувалися насамперед принципом “ціни і 

попиту”. 

У підрозділі 2.2. “Діяльність наукових товариств у царині біологічної науки 

(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)” висвітлюються основні напрями роботи 

наукових товариств дослідників природи, які активно розвивали й популяризували 

наукові знання в галузі біології. Наукові товариства природознавців створювалися 

переважно при Харківському, Київському та Новоросійському університетах. 

Основними напрямами їхніх досліджень були флора та фауна. Окрім того, вони вели 

просвітницьку діяльність у галузі охорони навколишнього середовища, поширення 

природничих знань серед населення.  

Київське товариство дослідників природи (КТДП), засноване 28 лютого 1869 р., 

вивчало флору і фауну Волинської, Подільської, Київської, Чернігівської, 

Полтавської губерній. Керівником Товариства було обрано професора І.Г. Борщова, 

який працював в університеті та читав курси із систематики, альгології, ботанічної 

географії рослин. За результатами досліджень щороку відбувалися засідання 

уповноважених Київського товариства західних земств, де обговорювалися наукові 

результати, які потім друкувалися в періодичних виданнях, зокрема, в “Записках 

Киевского общества естествоиспытателей” (почали виходити з 1870 р.). Діяльність 

Товариства відображена в протоколах його засідань, за якими можна відтворити 

найважливіші віхи історії самоврядної організації та простежити розвиток 

біологічної науки в цілому. До найактивніших членів КТДП належав 

Й.К. Пачоський, флористичні та фауністичні дослідження якого виходили за межі 

України. 

У червні 1869 р. при Харківському університеті за ініціативою вчених-біологів 

створено Товариство дослідників природи. Воно проіснувало понад 60 років і 

відіграло провідну роль у вивченні природи України (його члени здійснили значний 
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обсяг систематичних, флористичних та фауністичних досліджень). Найактивнішу 

роботу проводили професори В.М. Черняєв, Л.В. Ценковський, В.І. Талієв та ін. 

Результати досліджень друкували у “Трудах общества естествоиспытателей 

природы при Харьковском университете” (1869 – 1925 рр.).  

Активну наукову та популяризаторську роботу вело Товариство 

природознавців, засноване 23 грудня 1869 р. в Новоросійському університеті при 

фізико-математичному факультеті з ініціативи Л.С. Ценковського. У січні 1870 р. 

Л.С. Ценковського обирають президентом Товариства. У структурі Товариства були 

геологічне, ботанічне та зоологічне відділення, де проводилися дослідження з 

актуальних проблем природознавства. Результати наукових розвідок учених і 

студентів публікувалися в “Записках Новороссийского общества 

естествоиспытателей” у 1872 – 1916 рр. Основна увага в “Записках”, за 

підрахунками автора дисертаційного дослідження, приділялася порівняльній 

анатомії, гістології, ембріології різних груп тварин, а вже потім – ботаніці. Окрім 

того, видавалися протоколи засідань, які розповсюджувалися серед учених 

Російської імперії та за кордоном. Аналіз протоколів засідань товариств указує на 

ґрунтовні ботанічні й географічні дослідження вчених Бессарабії, Криму та 

Херсонської губернії. Найактивнішими природодослідниками були А.О. Сапегін, 

який вивчав флору мохів у Криму, О.М. Криштафович, що досліджував флору 

околиць Одеси та Олександрійського повіту, та Й.К. Пачоський, котрий приділяв 

значну увагу флорі Бессарабії, Криму, Херсонської й Таврійської губерній.  

На початку ХХ ст. позитивний вплив на розвиток біологічної науки мала 

діяльність товариств любителів природи, які організовувалися в Києві, Миколаєві та 

інших містах, водночас активізувалася робота й українських товариств: 

Подільського, Хортицького та Кримського. 

Миколаївське товариство, засноване в 1907 р. вченими П.В. Крижевським та 

О.А. Янатою, мало ботанічну секцію. Учені Товариства започаткували журнал 

“Природа” з періодичністю виходу 6-10 номерів за рік. Основною метою Товариства 

та редколегії журналу була популяризація природничо-історичних знань, а також 

науково-методична допомога школам у викладанні природознавства. Серед відомих 

ботаніків, активних дописувачів журналу були О.А. Яната, Й.К. Пачоський та 

С.В. Феодосьєв. У тому ж році створюється й Київське товариство любителів 

природи, яке розгорнуло широку науково-краєзнавчу та просвітницьку роботу. За 

ініціативою О.А. Коротнєва, керівника зоологічної секції, у 1908 р. було створено 

Дніпровську біологічну станцію, де досліджувалася фауна і флора Дніпра та 

околиць Києва. Результати наукових розвідок видані у двох томах “Трудов 

Днепровской биологической станции”.  

У Західній Україні на початку ХХ ст. охороною рослин займався 

М. Рациборський – член Товариства польських натуралістів ім. Коперника у Львові. 

Він уперше зібрав інформацію про рідкісні рослини й закликав охороняти заповідні 

об’єкти. 

Отже, діяльність наукових товариств у розвитку біологічної науки була 

результативною, а вчені-ботаніки Й.К. Пачоський, І.Ф. Шмальгаузен, О.А. Яната, 

В.І. Талієв та інші провели низку ґрунтовних наукових досліджень у галузі біології, 
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виступали активними пропогандистами природоохоронних заходів, усіляко сприяли 

поширенню лісових насаджень у степах Південної України. 

У підрозділі 2.3.“Розвиток біологічних наук у вищих навчальних закладах (друга 

половина ХІХ – початок ХХ ст.)” на основі архівних документів і літератури 

встановлено, що в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. посилилася 

диференціація біології (ботаніки та зоології) на самостійні дисципліни у вищих 

навчальних закладах.  

Інтенсивне становлення науки в Україні спостерігається у другій половині 

ХІХ ст., коли університети стали не лише центрами освіти, а й базою для 

проведення експериментальних і теоретичних досліджень та популяризації 

наукових знань. Основними центрами та базами навчальної і наукової роботи в 

галузі біологічних наук зазначеного періоду були зоологічні та біологічні кабінети, 

музеї, ботанічні сади, створені при Харківському, Київському та Новоросійському 

університетах.  

Ботаніка та зоологія у другій половині XIX – на початку ХХ ст. у Харківському 

університеті була найяскравіше представлена роботами в галузі мікологічних, 

морфолого-систематичних, фауністичних та частково флористичних досліджень, а 

також докладним вивченням окремих дисциплін (мікології, альгології, ембріології, 

іхтіології, ентомології тощо). Їх становлення і розвиток репрезентовані 

дослідженнями науковців кафедри ботаніки та зоології: В.М. Черняєва, 

А.О. Потебні, Л.С. Ценковського, Л.В. Рейнгарда, В.М. Арнольді, 

О.М. Нікольського, П.Т. Степанова та ін. 

Так, В.М. Черняєвим та А.О. Потебнею в Харківському університеті 

проводилися дослідження грибів, що сприяло інтенсивному розвитку мікології. 

В.М. Черняєв описав низку нових для науки родів та видів грибів (Disciseda, 

Trichaster), читав курс лекцій “Обозрение трех царств природы”. Водночас 

А.О. Потебня розробив класифікацію систематики недосконалих грибів (Fungi 

imperfecti) та їх поділ на порядки (Hyphales, Coremiales, Acervulales, 

Pseudopycnidiales, Pycnidiales).  

Становлення альгології розпочалося в Харківському університеті із вчення 

А.С. Пітра, який у 1868 і 1873 рр. опублікував дві праці про водорості Зміївського 

лиману Харківської губернії. Під час своїх досліджень автор описав “цвітіння” води, 

викликане масовим розмноженням Palmella uvaeformis, Leptothrix, Spirulina major. У 

кінці ХІХ ст. у стінах навчального закладу вивченням водоростей, зокрема 

прісноводного й морського фітопланктону, займалися Л.В. Рейнгард та 

Л.С. Ценковський. Наукові дослідження Л.С. Ценковського сприяли розвитку 

мікробіології як самостійної науки. За ініціативою вченого в Харківському 

університеті було створено першу мікробіологічну лабораторію, де вчений розробив 

вакцину проти сибірської виразки. 

Великий успіх розвитку зоології принесли наукові досягнення 

О.М. Нікольського, зокрема, посібник із зоогеографії “География животных” (1909), 

“Визначник риб України” (1930) та П.П. Сушкіна “Птицы Советского Алтая и 

прилежащих частей северо-западной Монголии” (1902 р.); із зоології безхребетних 

велику роботу проведено П.Т. Степановим, який уперше провів ембріологічні 

дослідження та розробив методи боротьби із шкідниками сільського господарства. 
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У Київському університеті Св. Володимира вчені-біологи більше уваги 

приділяли систематиці та фауністиці. Видатні природодослідники В.Г. Бессер, 

Р.Е. Траутфеттер, А.Л. Андржейовський та інші принесли університету європейське 

визнання, а науковці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. В.А. Мовчан, 

К.Ф. Кесслер, В.І. Липський, М.В. Бобрецький, О.О. Ковалевський основну увагу 

приділили розвитку зоологічної науки. Помітним явищем у науковому просторі 

другої половини ХІХ – початку ХХ ст. став вихід першого російського підручника 

“Основы зоологии” у двох томах (1884 – 1887 рр.), автором якого був 

М.В. Бобрецький. Названий підручник перевидавався в 1890 – 1891 рр.  

У розвиток іхтіології помітний внесок зробив В.А. Мовчан. В одній з основних 

своїх праць “Экологические основы интенсификации роста карпа” (1858 р.) автор 

показав, як, озброївшись знаннями, людина змінює природу в потрібному для неї 

напрямі. В основу запропонованого професором методу входили, зокрема, 

ретельний догляд за ставками, угноєння їх мінеральними солями (суперфосфатом), 

вирощування для риб живого корму, застосування штучних кормів (жмихи) тощо. 

Методи, розроблені науковцем, застосовуються й досі на сучасних рибних станціях. 

Водночас у розвиток флористики та систематики великий внесок зробили 

О.С. Рогович, І.Ф. Шмальгаузен, В.І. Липський, О.В. Фомін та ін. З метою вивчення 

флори України вони проводили ботанічні екскурсії, результатом яких стали наукові 

праці та гербарні зразки, які сьогодні зберігаються в Інституті ботаніки 

ім. М.Г. Холодного НАН України і надають можливість поглиблювати знання в 

галузі ботаніки та охорони рослин. 

Важливим центром наукових розвідок у галузі біології в другій половині ХІХ – 

на початку ХХ ст. на терені України був Новоросійський університет. Ембріологія, 

іхтіологія, орнітологія, прикладна ентомологія та систематика і флористика вищих 

рослин як окремі галузі біологічної науки набули широкого розвитку в цьому 

навчальному закладі.  

Вивченням ембріологічного розвитку деяких груп безхребетних і нижчих 

хордових тварин займався професор В.В. Заленський. На початку ХХ ст. в 

університеті стали ґрунтовніше проводитися ембріологічні дослідження після 

запрошення І.І. Мечниковим до навчального закладу професора О.О. Ковалевського. 

Учені проводили спільні порівняльно-онтогенетичні дослідження різних груп 

тварин, залучаючи до цієї роботи вихованців Новоросійського університету 

В.М. Реп’яхова, П.М. Бучинського, Я.Н. Лебединського та ін. Експериментальні 

методи боротьби із шкідниками сільськогосподарських культур розвинули 

І.І. Мечников та Й.К. Пачоський. 

Учені Новоросійського університету М.К. Срединський, Ф.М. Каменський, 

Л.В. Рейнгард, Л.С. Ценковський збагатили й поглибили ботанічну науку, 

розвиваючи нові напрями: систематику нижчих і вищих рослин, а основи 

фітосоціології та морфології рослин були закладені професором Й.К. Пачоським у 

Херсонському університеті.  

У підрозділі 2.4. “Розвиток природоохоронного напряму в біологічній науці в 

другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.” характеризуються найважливіші 

передумови та основні складові природоохоронних досліджень на терені України. 
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Розвиток природоохоронного напряму в біологічній науці (друга половина 

ХІХ – початок ХХ ст.) тісно пов’язаний із виробничою діяльністю людини, 

унаслідок якої виникла потреба у збереженні довкілля. Природоохоронному 

напряму наукових досліджень сприяло прийняття низки нормативних документів, 

зокрема, “Про захист лісу від сільськогосподарських культур” (1864 р.), “Про 

посилену відповідальність за самовільне вирубування лісу” (17 квітня, 1882 р.) та ін. 

Вагомий внесок у розробку теоретичних основ охорони природи зробили вчені 

В.Є. Борейко, Й.К. Пачоський, В.В. Докучаєв, В.І. Талієв, Г.М. Висоцький, 

М.В. Шарлемань та ін. За участі вчених формувалися природоохоронні комплекси, 

зокрема, приватні заповідники, заповідні урочища, дендрологічні парки та ботанічні 

сади. Засновниками такої форми охорони природи були видатні вчені 

В.В. Докучаєв, В.І. Талієв, Й.К. Пачоський, В.П. Семенов-Тянь-Шанський та ін. 

Як відомо, заповідні урочища – це визначена ділянка місцевості з чітко 

сформованими межами (степова балка, водойми тощо), основна функція яких – 

зберегти цілісні ландшафти у природному стані. На другу половину ХІХ – початок 

ХХ ст. припадає становлення “Новодмитрівського лісу” (1885 – 1890), 

“Малокаховського бору” (1910), “Трикратського лісу” (1870) та “Зарубинець” на 

території Канівського району.  

Дендрологічні парки створювали з метою збереження і вивчення в спеціально 

створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників. Перші дендрологічні парки 

закладені у ХVIII – ХІХ ст., серед них – “Софіївка” (Умань, 1796), “Олександрія” 

(Біла Церква, 1793), “Тростянець” (Чернігівська обл., 1834), а також у кінці ХІХ ст.: 

“Веселі Боковеньки” (Кіровоградська обл., 1893) та “Устимівка” (Полтавська обл., 

1893). Пам’яткою садово-паркового мистецтва сьогодні вважають Ташанський парк, 

який було засновано у ХVIII ст. З метою збереження, вивчення, акліматизації, 

розмноження у спеціально створених умовах рідкісних і типових видів місцевої та 

світової флори створювалися ботанічні сади.  

Отже, у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. вітчизняними вченими на 

терені України закладалися теоретичні основи природоохоронного напряму в 

біологічній науці. 

У третьому розділі “Внесок Й.К. Пачоського в розвиток біологічної науки в 

другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.” з’ясовується багатогранна діяльність 

ученого в галузі флористики.  

У підрозділі 3.1. “Наукові експедиції Й.К. Пачоського та їх вплив на розвиток 

флористичних досліджень” охарактеризовано наукові експедиції Й.К. Пачоського, 

який своє життя присвятив флористичним розвідкам. Під час наукових експедицій 

Й.К. Пачоський значну увагу приділив рослинності України (Херсонської, 

Полтавської, Київської губерній), зокрема й околиць Переяслава (друга половина 

ХІХ ст. вживалася назва “Переяславль”) Полтавської губернії.  

Околиці м. Переяслава з давніх часів привертали увагу багатьох дослідників. У 

1891 р. Й.К. Пачоському довелося побувати в с. Карані, що знаходилося за три 

версти від повітового міста Переяслава, і провести свої дослідження на його 

околицях. Тут молодий учений, на відміну від своїх попередників, значно поглибив 

розвідки, які торкалися оцінки созологічного значення фітобіоти регіону, де вперше 
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прослідкував генезу флори, проаналізував реліктові й ендемічні види, визначив 

рівень самобутності й унікальності переяславської флори.  

Його основною науковою працею є “Очерк флоры окрестностей г. Переяславля 

Полтавской губернии” (1892). Завдяки цій книзі найцікавіша округа Полтавщини 

має свій ботанічний опис. У руслі досліджень Й.К. Пачоського флора околиць 

м. Переяслава цікава тим, що на невеликій території зустрічався значний масив 

різноманітних формацій, серед яких – анемона дібровна (Anemone nemorosa), 

горицвіт весняний (Adonis vernalis), півники угорські (Iris hungarica), купина 

запашна (Polygonatum odoratum) та ін. Усього дослідником зібрано 732 види рослин.  

Досліджуючи флору того чи іншого регіону, Й.К. Пачоський виявляв її фізико-

географічні та топографічні особливості. Дослідник вважав, що флора у своєму 

розвитку проходила чотири стадії: 1) пустельної рослинності, 2) степової 

рослинності, 3) лісової рослинності, 4) гірської рослинності, – які не пов’язані з 

географічним положенням. Із досліджень відомо, що флора пустелі значно бідніша й 

одноманітніша (як за рослинними формаціями, так і за кількостю видів), ніж флора 

степів, яка, у свою чергу, поступалася місцем лісовій флорі. Стосовно гірської 

флори, то за різноманітностю й багатством рослинної формації, кількістю видів вона 

не мала суперників серед цілого флористичного світу. Гірська флора поєднувала в 

собі елементи всіх стадій. Вона була першопочатком для нових видів флори: 

наприклад, степи Півдня Росії (до Ерген) носили чіткий відбиток свого кримсько-

кавказько-карпатського походження. 

У підрозділі 3.2. “Прикладні аспекти ентомологічних досліджень (друга 

половина ХІХ – початок ХХ ст.)” розкриваються розробки вчених-біологів у галузі 

захисту сільськогосподарських культур від шкідників.   

На терені України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. започатковуються 

прикладні ентомологічні дисципліни і, насамперед, сільськогосподарська 

ентомологія –дисципліна, яка вивчає комах, шкідників сільськогосподарських 

культур, реакцію рослин на пошкодження і заходи боротьби із шкідниками. В 

аналізований період в університетах та на сільськогосподарських дослідних 

станціях уперше розпочали роботу губернські ентомологи В.І. Мочульський, 

С.О. Мокржецький, Й.К. Пачоський, В.П. Поспєлов та І.І. Мечников. Вони 

розробляли методи боротьби із шкідниками та створювали ентомологічні 

станції, де вивчали морфологію й систематику цілого ряду груп комах, 

приділяючи особливу увагу шкідникам сільського й лісового господарства, 

опрацьовували загальні проблеми ентомології та екології. Такі установи із 

захисту рослин були організовані в Києві, Харкові, Полтаві, Сімферополі, Херсоні 

та інших містах.  

Результати досліджень обговорювалися на ентомологічних з’їздах, які 

скликалися за ініціативою Херсонського земства щорічно впродовж 1881–

1890 рр. На VІІ ентомологічному з’їзді, що відбувся в Одесі в березні 1887 р., за 

пропозицією І.І. Мечникова було введено посаду губернського ентомолога 

Учений розробив методи боротьби з хлібним жуком і буряковим довгоносиком 

за допомогою грибка Metarrhizium anisopliae. Водночас В.І. Мочульський 

займався вивченням перелітної сарани (Locusta migratoria) та гессенської мухи 

(Mayetiola destructor Say.). 
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У кінці ХІХ ст. одним із перших учених у галузі ентомології і захисту рослин у 

Таврійській губернії був С. О.  Мокржецький (1865 – 1936). Він сприяв заснуванню 

в Криму перших вітчизняних заводів із виробництва інсектицидів та обприскувачів. 

Дослідник запропонував метод позакореневого живлення й лікування рослин, які не 

підлягають лікуванню за допомогою обприскування. На цьому шляху ентомолог 

досягнув високих результатів під час уведення поживних солей у стовбури хлорозних, 

хворих та постраждалих від морозу дерев. Цей метод і тепер успішно використовують 

для захисту рослин. 

За участі В.П. Поспєлова в Києві під його керівництвом діяла ентомологічна 

станція та видавалися журнали “Энтомологический вестник”, “Вестник русской 

прикладной энтомологии” (з 1915 р.); у 1897 р. Й.К. Пачоський сприяв створенню в 

Херсоні ентомологічної організації. За результатами наукових розвідок у 

Херсонській губернії Й.К. Пачоський дійшов висновку, що найбільше від стеблової 

совки (Oria musculosa) потерпали ті поля, які були засіяні наволоком і мілко зорані 

(Олександрівський, Маріупольський, Єкатеринославський повіти), водночас поля з 

глибокою оранкою або ті, де з осені було спалено бур’ян чи стерню, давали гарний 

урожай хлібних культур. Дослідник розробив агротехнічні (називав їх 

екологічними) методи захисту рослин, за результатами досліджень підготував 9 

брошур. Учений запропонував методи боротьби з бруньковим довгоносиком 

(Peritelus sphaeroides), зокрема “накладання липких кілець”, скроплення рослин 

паризькою зеленню в нашатирному спирті та бургундською рідиною, розведеним 

тютюновим екстрактом та ін. Для захисту яблуневих дерев від шкідників, таких як 

яблунева плодожерка (Laspeyresia pomonella), ентомолог радив проводити 

культивацію ґрунту (перед завершенням живлення личинок) у міжряддях і 

пристовбурних кругах на глибину 9 – 11 см для того, щоб основна маса шкідника 

зосередилася на цій глибині. Найкращим засобом проти грибкових захворювань 

виноградників, зокрема мильдіу, дослідник вважав порошок, одержаний при 

перегонці парів сірки. 

Отже, наукові праці видатних ентомологів сприяли формуванню нового 

напряму наукових досліджень, які мали не лише теоретичне, а й прикладне 

значення. Ґрунтовні наукові розвідки сприяли піднесенню ентомології в другій 

половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

У підрозділі 3.3. “Участь Й.К. Пачоського у формування гербарних колекцій” 

йдеться про значення гербарних колекцій Й.К. Пачоського для флористичних 

досліджень. 

Збір гербарних матеріалів відіграє важливу роль у проведенні геоботанічних 

досліджень, дає можливість документувати особливості флористичного складу 

рослинних угруповань, встановлювати закономірності екологічного поєднання видів 

і утворення природних комплексів, а також визначати специфіку видового складу 

рослинного покриву різних регіонів і місцевостей. 

У запропонованому підрозділі нами вперше аналізуються гербарні матеріали 

Й.К. Пачоського, що зберігаються в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН 

України (KW), зокрема в колекції І.Ф. Шмальгаузена, які були подаровані йому як 

знак поваги до вчителя. У зв’язку з обмеженим доступом до гербарних фондів 

Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, нами опрацьовано лише 40 
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відсотків основної частини, яка має назву “Гербарій флори Європейської частини 

СРСР проф. І.Ф. Шмальгаузена”.  

Під час роботи в гербарних фондах (KW) нами встановлено, що колекція 

Й.К. Пачоського у 50 коробках (які ми опрацювали) налічує 1987 гербарних аркушів 

(1039 видів із 51 роду та 11 родин), а зібрані матеріали характеризують в основному 

флору Волинської, Подільської, Київської, Чернігівської, Полтавської, Мінської та 

Могильовської губерній, частково зустрічаються окремі матеріали Херсонської, 

Катеринославської та Таврійської губерній, а також рослини, зібрані дослідником на 

території Біловезької Пущі. Результати наших досліджень викладено в таблиці 1.3 

дисертаційної роботи. 

Точна інформація про видовий склад флори наводиться Й.К. Пачоським у його 

наукових працях, зокрема: “Флора Полесья и прилегающих местностей” (1897, 1899, 

1900), “О фауне и флоре окрестностей г. Владимира-Волынского” (1892), “Флора 

окрестностей г. Умани” (1884), “Флора окрестностей г. Переяславля Полтавской 

губернии” (1892).  

Серед гербарних зразків Й.К. Пачоського переважають види із родин Айстрові 

(складноцвіті) (Asteraceae, Compositae), Злакові (Gramineae), Губоцвіті (Labiatae), 

Хрестоцвіті (капустяні) (Brassicaceae, Cruciferae) і зовсім незначна кількість із 

родин Кипарисові (Cupressaceae), Верескові (Ericacea), Ніктагінові (Nystaginae) та 

ін., представники флори 7 губерній, а також частково Криму та Біловезької Пущі. 

Результати наведені в таблиці 2.3 дисертаційного дослідження. Найбільше видів 

описано та передано Й.К. Пачоським в Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН 

України з Київської та Волинської губерній, дещо менше – з Полтавської та ін. (див. 

рис. 1.3). Значну кількість новоописів зроблено дослідником із флори садів, степів, 

луків, боліт, лісів та солончаків, які на той час були поширені на значних площах 

досліджуваних місцевостей. Зараз ці ділянки значно скоротилися і багато з них 

зазнають інтенсивного антропогенного впливу, що призводить до появи бур’янів.  
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Рис.1. 3. Гербарні матеріали Й.К. Пачоського (на основі літературних джерел) у колекції І.Ф. Шмальгаузена 

У підрозділі 3.4. “Оцінка результатів наукових пошуків учених-біологів другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст. у рецензіях Й.К. Пачоського” нами вперше 

розглянуто критичні відгуки Й.К. Пачоського, які містять аналіз, пропозиції, 

рекомендації, зауваження щодо праць учених-біологів другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст., зокрема наукових доробків В.І. Липського, О.А. Янати, 

В.М. Сукачова, П.М. Крилова та ін.  

Високоосвічений дослідник тісно співпрацював із вітчизняними та зарубіжними 

біологами, які зверталися до нього за порадами, консультаціями, підтримкою. 

Ученим прорецензовано 50 наукових робіт природодослідників. Усі рецензії 

друкувалися переважно в “Трудах Бюро по прикладной ботанике”, “Вестнике 
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естествознания” та “Вестнике русской флоры”. Вони дозволяють визначити стан 

розвитку біологічної науки за окремими напрямами та науковий дискурс у 

природознавстві другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

Проведене дослідження й отримані результати дали змогу зробити такі 

висновки: 

1. Друга половина ХІХ – початок ХХ ст. характеризується бурхливим 

розвитком науки, її диференціацією, формуванням нових наукових напрямів, зміною 

парадигм та трансформацією основ наукового мислення, яка призвела до 

формування сучасних уявлень про світ. Якісно новий науковий поступ спостерігався 

в біології, унаслідок чого сформувалася широка історіографічна база, яка включає 

наукові праці вчених, рецензії природодослідників, видання наукових товариств, 

тогочасну періодику, що дозволяє всебічно й неупереджено відслідкувати 

найважливіші етапи та особливості формування наукових основ біології, окремих її 

напрямів, розкрити внутрішні закономірності розвитку науки, вплив на зміст і 

напрями наукового пошуку зовнішніх соціально-економічних, політичних чинників, 

а також зміну наукових парадигм та позиціонування вітчизняної біологічної науки в 

європейському і світовому інтелектуальному просторі. 

Великий комплекс літератури ХІХ – початку ХХ ст. з досліджуваної проблеми 

доповнюється масивом ідеологічно витриманих праць радянської доби, політично 

незаангажованих розвідок із часу утвердження незалежної України. Дослідження 

обраної теми базується на оригінальних і опублікованих архівних документах, 

працях учених – членів наукових товариств, університетських виданнях, періодиці 

другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Комплекс досліджуваних джерел – наукові 

праці вчених та періодика – виступає в запропонованому науковому проекті 

одночасно як історична оповідь та історіографічне джерело. Виявлені дослідницею 

джерела і література в комплексному поєднанні дозволяють розв’язати окреслені 

наукові завдання. 

2. Біологічна наука в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. пройшла 

складні етапи розвитку: від окремих університетських кафедр, наукових товариств, 

дослідних станцій, полів та ботанічних садів до широко розгорнутої мережі 

наукових установ, координації наукових пошуків та взаємодії вітчизняної і 

зарубіжної біологічної науки.  

3. Неабияку роль у розвитку біології відігравали наукові товариства – один 

із найцікавіших і водночас найменш досліджених феноменів науки і культури, які 

активно діяли в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. У царині біологічної науки 

вагоме значення мали товариства природознавців та любителів природи, які 

формувалися при Київському, Харківському та Новоросійському університетах. 

Членами товариств обиралися науковці, які здійснювали широкий спектр 

флористичних та фауністичних досліджень, поширювали природничі знання та 

популяризували біологічну науку серед широких  верств населення.  

На основі аналізу архівних документів і періодичних видань установлено, що  

загальний рівень вітчизняної біологічної науки в багатьох напрямах відповідає 

європейському, а особистий внесок учених-біологів Харківського, Київського та 

Новоросійського університетів був визначальним у розвитку природознавства. 

Основними центрами та базами навчальної і наукової роботи в галузі розвитку 
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біологічних наук в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. були 

зоологічні та біологічні кабінети, музеї, університетські сади, створені вітчизняними 

вченими А.М. Бекетовим, Л.С. Ценковським, О.М. Нікольським, П.П. Сушкіним, 

В.М. Арнольді, О.В. Фоміним, Й.К. Пачоським та ін. 

4. У ботаніці та зоології з’явилася велика когорта видатних учених: у 

мікології – В.М. Черняєв, Е.М. Деларю, А.О. Потебня, Л.С. Ценковський та ін; в 

альгології – А.С. Пітра, Л.В. Рейнгард, М.О. Алексенко, В.М. Арнольді та ін.; у 

фітосоціології – П.М. Крилов, Й.К. Пачоський; у систематиці та морфології рослин 

– О.С. Рогович, І.Ф. Шмальгаузен, В.І. Липський, Й.К. Пачоський, С.М. Навашин, 

О.В. Фомін та ін.; у зоології безхребетних – Г.Ф. Арнольд, К.Ф. Кесслер, 

О.О. Ковалевський, М.В. Бобрецький, та ін.; в іхтіології – О.М. Нікольський, 

В.А. Мовчан та ін.; в орнітології – П.П. Сушкін, К.Ф. Кесслер та ін., у прикладній 

ентомології – С.О. Мокржецький, І.І. Мечников, Й.К. Пачоський, В.П. Поспєлов та 

ін., які започаткували й розвивали нові провідні напрями у вітчизняних біологічних 

дослідженнях. 

5. У другій половині ХІХ ст. на терені України швидкими темпами 

розвивалися промисловість, торгівля, будівництво залізниць, посилювався 

антропогенний вплив на природу, що призвело до масового знищення не лише лісів, 

а й рослинного світу загалом. Унаслідок такого впливу виникла потреба у 

збереженні довкілля. На терені України виділяються ділянки суходолу та акваторії, 

які оголошуються територіями, де господарська діяльність людини обмежується або 

забороняється повністю. Цим територіям надається статус заповідників.  

Вагомий внесок у наукове обґрунтування необхідності створення мережі 

заповідних природних комплексів, які охоплювали б у регіонах усі типові природні 

території, належить ученим-природодослідникам В.В. Докучаєву, В.Є. Борейку, 

Й.К. Пачоському, Г.М. Висоцькому, О.В. Фоміну, Ф.Е. Фальц-Фейну та ін.  

6.  Помітне місце в розвитку біологічної науки належить професору 

Й.К. Пачоському. Його флористичні наукові експедиції розширювали діапазон 

наукових досліджень, позитивно позначилися на розвитку флористики та 

систематики рослин. Учений описав 25 нових видів рослин. Нами вперше вводиться 

до наукового обігу низка рослин із колекції І.Ф. Шмальгаузена, де міститься 3 955 

видів із 100 родин, серед яких 46 рідкісних видів, що належать до 7 родин. 

Неоціненна заслуга Й.К. Пачоського як ентомолога полягає також у систематичних 

дослідженнях природи Херсонської губернії, на основі яких здійснювалися 

практичні заходи з боротьби з різними шкідниками сільського господарства: 

комахами, гризунами та паразитичними грибами. Й.К. Пачоський запропонував нові 

методи боротьби із шкідниками сільськогосподарських та плодових культур, зокрема, 

стебловою совкою, хлібним жуком, гессенською мухою, бруньковим довгоносиком, 

яблуневою плодожеркою тощо. 

Важливим напрямом дослідницької роботи Й.К. Пачоського був аналіз результатів 

наукового пошуку вчених-біологів. Чисельні рецензії Й.К. Пачоського характеризують 

ученого як видатного систематика, флориста, ботаніка-географа та неперевершеного 

знавця гербарної справи і блискучого організатора заповідних об’єктів. 
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АНОТАЦІЯ 

Трускавецька І.Я. Розвиток біологічної науки в Україні (друга половина ХІХ 

– початок ХХ ст.): соціально-економічний та антропологічний виміри. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки. – ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – Переяслав-

Хмельницький, 2012. 

У дисертаційному дослідженні розкриваються передумови, особливості та основні 

етапи розвитку біологічної науки в другій половині XIX – на початку ХХ ст. У роботі 

йдеться, зокрема, про напрями розвитку ботаніки та зоології, внесок вітчизняних 

учених у становлення мікології, альгології, фітосоціології, систематики та морфології 

рослин, зоології безхребетних, іхтіології, орнітології та ін. Висвітлюється роль учених-

біологів В.М. Черняєва, П.М. Крилова, С.Г. Навашина, Й.К. Пачоського, А.О. Потебні, 

Л.С. Ценковського та ін. у розвитку вітчизняної науки, розкривається прикладне 

значення їхніх досліджень, започаткування нових природодослідницьких напрямів. 

Проаналізовано результати наукових експедицій Й.К. Пачоського та їх вплив на 

розвиток флористичних досліджень; прикладні аспекти ентомологічних досліджень 

ученого в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.; його внесок у розвиток гербарної 

справи; з’ясовано рівень і якість наукових пошуків вітчизняних учених-біологів у 

рецензіях Й.К. Пачоського.  

Ключові слова: біологічна наука, наукові товариства, учені-біологи, гербарій, 

університети, флористичні дослідження, музеї, заповідники. 

 

 



 22 

АННОТАЦИЯ 

Трускавецкая И.Я. Развитие биологической науки в Украине (вторая 

половина XIX – начало ХХ вв.): социально-экономическое и антропологическое 

измерения. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.07 – история науки и техники. – ГВУЗ “Переяслав-Хмельницкий 

государственный педагогический университет имени Григория Сковороды”. – 

Переяслав-Хмельницкий, 2012. 

В диссертационном исследовании целостно раскрывается история развития 

биологической науки на территории Украины во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

Во введении освещается актуальность, научная новизна диссертационного 

исследования; обосновываются цель, задачи, объект, предмет; раскрывается 

практическое значение результатов исследования. 

В первой главе “Историография проблемы, источниковая база и методологические 

основы исследования” определена степень научной разработки темы, 

систематизированы источники, позволяющие воссоздать основные направления 

развития биологической науки (ботаники и зоологии), а также вклад ученых в их 

развитие; указывается, что методологической основой исследования являются общие 

принципы объективности, историзма, приоритета фактов, конкретной истины и 

общечеловеческих ценностей в развитии биологической науки. 

Во второй главе “Биологическая наука на рубеже веков” впервые рассмотрены 

социально-экономические факторы развития биологической науки и роль 

природоохранных комплексов в сохранении растительного мира Украины во второй 

половине XIX – начале ХХ вв.; отражена деятельность обществ, содействующих 

развитию биологической науки, в частности, подробно проанализирована роль одного 

из наиболее активных членов общества – И.К. Пачоского, а также освещено развитие 

биологических наук в Харьковском, Киевском, Новороссийском университетах. 

В третьей главе “Роль И.К. Пачоского в развитии биологической науки во второй 

половине XIX – начале ХХ вв.” впервые анализируются гербарные материалы 

И.К. Пачоского, которые находятся в Институте ботаники им. Н.Г. Холодного НАН 

Украины, в частности, в коллекции И.Ф. Шмальгаузена; освещена роль И.К. Пачоского 

в изучении вредителей сельского хозяйства Херсонской губернии; проанализированы 

результаты научных поисков ученых-биологов второй половины XIX – начала ХХ вв. в 

рецензиях И.К. Пачоского. Это свидетельствует о том, что в истории биологии 

И.К. Пачоский занимает особое место как выдающийся систематик, флорист и 

ботаник-географ, а также непревзойденный знаток гербарных дел и блестящий 

организатор заповедных объектов. Большой вклад в изучение истории развития 

биологической науки во второй половине XIX – начале ХХ вв. сделали ученые 

В.Е. Борейко, И.К. Пачоский, В.В. Докучаев, В.И. Талиев, Г.М. Высоцкий, 

М.В. Шарлемань, Б.М. Мазурмович, И.И. Мечников, А.А. Яната, В.И. Липский и 

многие другие. 

Ключевые слова: биологическая наука, научные общества, ученые-биологи, 

гербарий, университеты, флористические исследования, музеи, заповедники. 
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ANNOTATION 

Truskavetska I. Y. Development of biological science in Ukraine (the second half 

of XIX – early XX century): socio-economic and anthropological survey. – 

Manuscript. 

Thesis for the candidate degree in history, specialty 07.00.07 – history of science and 

technology. – SHEI “Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University named after 

Hryhoriy Scovoroda”. – Pereyaslav-Khmelnytsky, 2012. 

This dissertation reveals the background, characteristics and main stages of the 

development of biological science on the territory of Ukraine in the second half of XIX – 

early XX century. The paper analyzes the main trends of biological science (botany and 

zoology), the contribution of local scientists in the formation of mycology, algology, 

phytosociology, taxonomy and morphology of plants, spineless zoology, ichthyology, 

ornithology etc. The research highlights the role of biological scientists V.M. Cherniaev, 

P.M. Krylova, S.H. Navashina, J.K. Pachosky, O.A. Potebnia, L.S. Tsenkovsky, and 

others in the development of national science, it reveals the practical importance of basic 

researches, and establishment of new research directions in the study of nature. 

The study analyzed J K. Pachosky’s scientific expeditions and their impact on the 

development of floristic research, the applied aspects of entomological researches (late 

XIX – early XX century), the scientific contribution to the development of the herbarium 

thing and clarified the assessment of results of national scientists and biologists’ scientific 

researches of J.K. Pachosky’s reviews. 

Key words: biological science, scientific societies, biological scientists, herbarium, 

universities, floristic researches, museums, conservation areas. 


