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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Наукознавство в цілому й особливо історія 

природничої науки упродовж десятиліть, зокрема, привертали до себе увагу 

дослідників різних галузей. Зокрема, академік В.І. Вернадський добре 

опрацьованим розділом історії науки вважав математику. Помітно менше вивчена 

історія ботаніки, зоології, мінералогії, геології і техніки, – відзначав учений у 

роботі «З історії ідей». Відтоді, за нашими спостереженнями, стан вивчення 

зазначеної проблеми істотно не покращився. 

Проблема осмислення історії біологічної науки в контексті провідних 

тенденцій розвитку вітчизняної науки, на тлі соціокультурних процесів досі 

належним чином не досліджена. Потребують поглибленого вивчення структура 

ботанічної науки, методи та методики досліджень, періодизація, термінологічна 

система, інституції, напрями і теорії, наукові школи і товариства, творча 

спадщина дослідників рослин та грибів кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.  

Неоціненний внесок у розвиток біологічної науки зробив Олександр 

Васильович Фомін (1867–1935 рр.) – академік, директор Ботанічного саду (1914–

1935 рр.), директор Інституту ботаніки АН УРСР (1931–1935 рр.). Учений уперше 

розробив ботанічне районування України та заснував журнал «Вісник Київського 

ботанічного саду». Він системно вивчав спорові рослини й залишив у цій галузі 

ботаніки наукову школу систематиків. Науковий, організаторський та 

педагогічний доробок дослідника заслуговує на особливу увагу вчених під кутом 

зору вдосконалення дослідницьких практик, виховання сучасного покоління 

молодих науковців.  

Багатогранна діяльність видатного вченого привертала увагу багатьох 

дослідників сучасності. Фрагментарні дані про наукові здобутки вченого є, 

зокрема, в роботах Д.К. Зерова, В.В. Капустяна, К.М. Ситника, Н.А. Базилевської, 

А.І. Барбарича, О.І. Дудки, С.Я. Кондратюка, М.В. Шевери та інших дослідників. 

Водночас залишається не висвітленою до кінця історія розвитку ботанічної галузі 

в досліджуваний період, недостатньо проаналізовано місце й роль багатьох 

науковців у процесі розвитку біологічної науки на теренах України в окреслених 

хронологічних межах. Окрім того, результати наукових розвідок про академіка 

О.В. Фоміна потребують нової інтерпретації з урахуванням сучасного рівня 

розвитку історичної науки та її методологічного забезпечення. Усе це зумовлює 

потребу в комплексному дослідженні здобутків ученого в царині біологічної 

науки та освіти. Водночас вивчення окремих аспектів розвитку біологічної науки 

в минулому сприятиме об’єктивній оцінці сучасного стану та перспектив її 

поступу. 

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 XVIII–XX століть» (номер державної реєстрації 0107U002971). 
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є цілісне 

відтворення історії розвитку ботанічної галузі  в Україні  кінця ХІХ – першої 

половини ХХ ст., під кутом зору наукового, організаційного та педагогічного 

внеску академіка О.В. Фоміна. 

Для досягнення поставленої мети були визначені такі завдання: 

– проаналізувати стан наукової розробки та джерельну базу проблеми; 

– з’ясувати найважливіші напрями й теорії, наукові школи й товариства 

кінця XIX – першої половини XX ст. в контексті наукових інтересів академіка 

О.В. Фоміна; 

– виявити визначальні чинники формування О.В. Фоміна як ученого в 

галузі ботаніки; 

– охарактеризувати  педагогічну спадщину академіка О.В. Фоміна;  

– висвітлити організаційну роботу О.В. Фоміна на тлі розвитку ботанічної 

науки України. 

Об’єкт дослідження – розвиток біологічної науки на теренах України та її 

соціоантропологічні виміри в кінці XIX – першій половині XX ст. 

Предмет дослідження – особливості становлення й розвитку ботанічної 

науки, внесок академіка О.В. Фоміна у вивчення флори України, його педагогічна 

й організаційна робота в галузі вітчизняної науки й освіти. 

Хронологічні межі дослідження окреслені роками життя та активної  

наукової, організаційної й педагогічної діяльності академіка О.В. Фоміна в кінці 

ХІХ – першій половині ХХ ст. 

Методи дослідження. У процесі наукового пошуку використовувалися 

загальнонаукові методи періодизації, класифікації, структурно-системний підхід, 

а також власне історичні – проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, 

описовий, статистично-аналітичний. У роботі дотримувалися усталених 

методологічних підходів стосовно відтворення інтелектуальної біографії 

академіка О.В. Фоміна, його вплив на формування інтелектуального простору 

біологічної науки. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертації 

вперше: 

– систематизовано різноплановий за змістом і походженням джерельний 

матеріал щодо розвитку ботанічної науки в кінці XIX – першій половині XX ст.; 

– розкрито процес становлення нових ботанічних методів та методик, 

термінологічної системи, експедиційної діяльності, напрямів і теорій, наукових 

шкіл, товариств, творчої спадщини дослідників рослин та грибів на теренах 

України у взаємозв’язку з розвитком світової біологічної науки; 

– виявлено й конкретизовано маловідомі факти із життя та діяльності 

академіка О.В. Фоміна; 

– запропоновано авторську періодизацію інтелектуальних пошуків 

академіка О.В. Фоміна; 

– уведено до наукового обігу нові документи і матеріали з архівів України, 

які підтверджують соціальну значимість наукових досягнень ученого; наукові 
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відомості про вченого інтерпретовані з позицій сучасного рівня розвитку 

історичної науки; 

удосконалено: 

– бібліографію наукових праць ученого та віднайдено нові джерела про 

його діяльність; 

– систематизацію матеріалів стосовно участі О.В. Фоміна у створенні 

ботанічних садів та Інституту ботаніки АН УРСР; 

– джерелознавчу базу за рахунок уведення в науковий обіг нових архівних 

документів про О.В. Фоміна, епістолярної спадщини його учнів, представників 

наукової школи вченого, що дало змогу помітно розширити межі 

інтелектуального простору видатного вченого сучасності; 

набув подальшого розвитку напрям наукової біографістики про діяльність 

вітчизняних учених-ботаніків, інтелектуальної історії вітчизняної науки, 

соціоантропологічні виміри її результатів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні 

положення, висновки дисертації, уведені до наукового обігу документи та 

матеріали дослідження можуть бути використані для створення узагальнюючих 

праць з історії вітчизняної ботанічної науки, вивчення наукової спадщини інших 

природодослідників. У подальшому результати можуть бути використані в 

навчальному процесі при вивченні дисциплін «Історія біології», «Ботаніка», 

«Географія рослин», а також при написанні навчальних посібників, словників, 

енциклопедій, українського ботанічного біографічного словника. Результати 

дослідження відкривають перспективи для майбутніх студій із проблем розвитку 

української ботанічної науки.  

Особистий внесок здобувача. Наукові результати й висновки, що наведені 

в дисертації та виносяться на захист, отримані автором особисто. Наукові статті 

здобувача у фахових виданнях є одноосібними. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати наукових 

досліджень висвітлювалися на всеукраїнських і міжнародних наукових і науково-

практичних конференціях, зокрема: Всеукраїнській науково-практичній інтернет-

конференції «Український науково-інтелектуальний простір: реалії та 

перспективи розвитку»  (Переяслав-Хмельницький, 2010), ІІ Всеукраїнській 

науково-практичній інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку 

української науки на початку третього тисячоліття» (Переяслав-Хмельницький, 

2010), VІ Всеукраїнській конференції молодих учених та спеціалістів «Історія 

освіти, науки і техніки в Україні (Київ, 2011), VІІ Всеукраїнській конференції 

молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні» (Київ, 

2012), І Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Вітчизняна 

наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (Переяслав-

Хмельницький, 2013). 

Публікації. Результати дисертації відображено в 14 публікаціях, з яких 6 

статей – у наукових фахових виданнях, затверджених МОН України за 

спеціальністю та 1 стаття в іноземному виданні. 
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Структура дисертації зумовлена метою і завданнями дослідження. Робота 

складається зі вступу, чотирьох розділів, поділених на підрозділи, загальних 

висновків, списку використаних джерел і літератури, додатків. Повний обсяг 

дисертації становить 223 сторінки, з них 170 сторінки – основна частина, список 

використаних джерел та літератури (298 позицій, 31 сторінка) 6 рисунків по 

тексту дисертації, 10 додатків (12 сторінок). 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 
 

У вступі розкрито актуальність дослідження; висвітлено зв'язок роботи з 

науковими планами і програмами; сформульовано мету й основні завдання 

дослідження; визначено його об’єкт, предмет, хронологічні межі; вказано методи 

наукового пошуку, обґрунтовано наукову новизну та практичне значення; 

наведено відомості про апробацію результатів дослідження й наукові праці, 

особистий внесок здобувача в розробку проблеми, визначено структуру та обсяг 

дисертації. 

У першому розділі «Історіографія, джерела та методологія дослідження» 

проаналізовано ступінь розробки наукової проблеми, стан її джерельної бази та 

сформульовано напрями дослідження. 

У підрозділі 1.1. «Історіографія проблеми» систематизовано літературу про 

розвиток біологічної науки в кінці XIX – першій половині XX ст., здійснено 

аналіз наукових праць про життя та діяльність академіка О.В. Фоміна. Нами 

умовно виділено три історіографічні періоди: перший – публікації 

дореволюційної доби та періоду визвольних змагань (кінець ХІХ ст.–1920 р.); 

другий – праці дослідників радянської доби (1921– 1990 рр.); третій (сучасний) – 

праці науковців у роки незалежності України (1991–2014 рр.). 

Для першого періоду систематизовано різнопланову за змістом і 

походженням літературу стосовно розвитку біологічної науки в кінці XIX – 

першій половині XX ст., зокрема це роботи М.І. Анненкова «Ботанический 

словаръ: справочная книга для ботаниковъ, сельскихъ хозяевъ, садоводовъ, 

фармацевтовъ, врачей, дрогистовъ, путешественниковъ по России и вообще 

сельскихъ жителей» (1878 р.); І.Г. Борщова «Матеріали до ботанічної географії 

Арало-Каспійського краю» (1865 р.); В.І. Липського «Дослідження флори 

Бессарабії» (1889 р.), «Флора Кавказу. Зведення флори Кавказу за двохсотрічний 

період її дослідження, починаючи від Турнефора і закінчуючи XIX століттям» 

(1899 р.); В.І. Талієва «Рослинність південного берега Криму» (1909 р.); 

Г.І. Танфільєва «Ботанико-географические исследования в степной полосе» 

(1898 р.); О.А. Яна́ти «Сучасне становище і коротка історія розроблення 

української природничої термінології» (1920 р.) та ін. 

Перша згадка про наукову діяльність О.В. Фоміна міститься в щорічному 

виданні Юріївського ботанічного саду «Огляд діяльності Ботанічного саду 

Імператорського Юріївського Університету за 1896 рік». У цьому ж науковому 

збірнику є замітки про видання науковцем монографії «Болота Европейской 

России (с картой)» у 1897 р. Певна інформація про вченого є в «Юбилейном 

сборнике в честь 25-летия научной деятельности профессора Николая Ивановича 
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Кузнецова», де йдеться про експедицію у Вірменію, у якій дослідник брав участь, 

та в «Отчете о деятельности Тифлисского ботанического сада за 1914 год». 

Першими працями другого періоду досліджуваної проблеми були замітки в 

Українському ботанічному журналі та некролог, що вийшов наприкінці 30-х рр. 

ХХ ст. Значний обсяг матеріалу було знайдено в публікаціях учня О.В. Фоміна – 

відомого ботаніка Д.К. Зерова, який видав роботи «Олександр Васильович 

Фомін» (1936 р.), «Институт ботаники Академии Наук УССР» (1947 р.), 

«Розвиток  ботаніки на Україні за тридцять років Радянської влади» (1948 р.), 

«Підсумки вивчення спорових рослин в УРСР за 30 років (1917–1947 рр.)» 

(1948 р.), «Двадцятип’ятиріччя Інституту ботаніки Академії наук Української 

РСР» (1956 р.), «Розвиток ботаніки на Україні після Великої Жовтневої 

соціалістичної революції» (1957 р.), «Олександр Васильович Фомін – перший 

директор Інституту ботаніки АН УРСР» (1969 р.). Особливо важливим для 

вивчення життєдіяльності і становлення науковця був «Збірник праць, 

присвячений пам’яті академіка О.В. Фоміна», який побачив світ у 1938 р. Він 

містить біографічний нарис із передмовою академіка В.М. Любименка. У цьому ж 

виданні вийшла праця Є.І. Бордзиловського «Обзор работ академика 

А.В. Фомина», де автор першим навів список друкованих праць О.В. Фоміна з 

літературними джерелами, в яких вони опубліковані. Вона впродовж тривалого 

часу вважалася головним біографічним нарисом про життєдіяльність відомого 

ботаніка. Чимало матеріалів міститься в статтях професора О.І. Соколовського 

«Нарис роботи Київського Університету в галузі систематики рослин та вивчення 

місцевої флори за минуле сторіччя» (1935 р.), М.М. Гришка «Біологічні науки на 

Україні до 25-ліття Жовтневої революції» (1943 р.), М.І. Котова «Систематика та 

географія рослин в УРСР за 30 років» (1948 р.), А.І. Барбарича «Основні етапи 

вивчення флори України» (1954 р.), П.М. Берегового, М.А. Лагутіної «Великі 

вітчизняні ботаніки» (1955 р.), Й.Й. Сікури «Роль ботанічних садів у розвитку 

ботанічної науки» (1980 р.), Т. П. Бабій та ін. «Биологи: биографический 

справочник» (1984 р.), Б.Г. Новикова та ін. «Развитие биологии на Украине» 

(1984–1985 рр.), К.М. Ситника і В.С. Галузинської «Ботанические тетради» 

(1986 р.) та ін.  

Третій історіографічний період хронологічно охоплює роки незалежності 

України (з 1991 р. по 2014 р.). У цей час побачили світ роботи з аналізом різних 

сторін наукового простору і професійної діяльності О.В. Фоміна: Б.В. Заверухи та 

Д.М. Доброчаєвої «Відділ вищих рослин» (1991 р.), Т.М. Черевченко, 

І.В. Косаківської «Центральний ботанічний сад Академії наук України: етапи 

розвитку» (1992 р.), К.М. Ситника «Академічна ботаніка в Україні: народження, 

перші кроки, перші імена» (1995 р.), «Світова і Українська ботаніка на порозі ІІІ 

тисячоліття» (1997 р.), «Ботанічні наукові школи України в ХХ сторіччі» 

(2007 р.),  І.О. Дудки «Вчені Інституту ботаніки, що очолювали його за 75 років 

існування» (1996 р.), Л.І. Крицької, С.Л. Мосякіна «Гербарій Інституту ботаніки 

НАН України (KW)» (2002 р.), видання НАН України та Національної бібліотеки 

України імені В.І. Вернадського  «Історія Національної академії наук України 

(1918–1933 рр.)» (2002 р.) та «Історія Національної академії наук України (1934–
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1937 рр.): документи і матеріали  (2003 р.), С.Я. Кондратюка, В.В. Капустяна, 

М.В. Шевери  «Академік Олександр Васильович Фомін (2.5.1867–16.10.1935) – 

фундатор ботанічної наукової школи, ботанічних установ і періодичних видань» 

(2009 р.), видання Інституту ботаніки НАНУ «Фомінія», присвячене пам’яті 

О.В. Фоміна (2009 р. – перший випуск), М.В. Шевери «Из эпистолярного 

наследия В.И. Вернадского. Письма А.В. Фомину 1929–1934» (2010 р.), 

В.Г. Гармасар «Ботанічна наукова школа О.В. Фоміна» (2011 р.) та ін. 

У підрозділі 1.2. «Джерельна база» охарактеризовано основні джерела, які 

були використані для написання роботи. 

Вихідними даними для розробки й написання дисертаційного дослідження 

були документи органів державної влади, архівні документи, матеріали засідань 

різних громадських організацій, записки та клопотання вченого, рукописів статей 

для журналів. Важливе джерелознавче значення мають автобіографії, епістолярна 

спадщина, замітки, щоденники, рукописи передмов до підручників. 

Для висвітлення вказаної теми були використані документи фондів Архіву 

Президії НАН України, Інституту рукописів Національної бібліотеки України 

імені В.І. Вернадського, архіву та гербарію Інституту ботаніки 

імені М.Г. Холодного НАН України. 

У процесі вивчення життєдіяльності науковця важливе значення мали 

матеріали фонду 10 Інституту архівознавства Національної бібліотеки України 

імені В.І. Вернадського. зокрема: Ф. 10, оп. 1, спр. 33 «Доповідна записка 

О.В. Фоміна з приводу організації нового ботанічного саду ВУАН. 30 листопада 

1930 р.», арк. 1; Ф. 10, оп. 1, спр. 22 «Заметки о структуре института ботаніки», 

арк. 17; Ф. 10, оп. 1, спр. 99 «Лист академіка В.І. Липського до академіка 

О.В. Фоміна про перевезення наукового майна з ВУАН до Одеси. 17 січня 

1930 р.», арк. 3–4, тощо. Значну частину фонду складають його флористичні 

дослідження в Комісії з вивчення спорових рослин і матеріали з історії Київського 

ботанічного саду та епістолярна спадщина науковця. 

Дисертаційного аналізу зазнали й документи Центрального державного 

історичного архіву України в м. Києві, зокрема Ф. 707 «Управління Київського 

навчального округу. 1832–1919 рр.». Завдяки матеріалам справ було знайдено 

важливу інформацію щодо педагогічної діяльності науковця. 

У Державному архіві м. Києва нами вивчено документи, зокрема: Ф. 16, 

оп. 355, спр. 99 «Об утверждении Фомина, Ананьина и Карпеки Членами совета 

Киевских высших Женских курсов», 1 арк; Ф. 16, оп. 354, спр. 83 «Евакуація 

університету до Саратова, Рада університету», 1 арк; Ф. 16, оп. 465, том 1, 

спр. 1876 «Отчет о работе кабинетов факультета 1914 г.»; Ф. 244, оп. 17, 

спр. 657 «Фомин Александр Васильевич. Ходатайство об увеличении содержания 

всем ассистентам при кафедре ботаники до 1200 р. в год.», арк. 1, тощо. 

Опрацьовані матеріали можна умовно поділити на такі групи: 1) архівні 

документи Центрального державного історичного архіву України в м. Києві та 

Державного архіву м. Києва; Ф. 10 Інституту архівознавства Національної 

бібліотеки України імені В.І. Вернадського; 2) періодичні видання, реферати на 

нові видання або статті науковців; 3) монографії, книги, бібліографічні довідники, 
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енциклопедії; 4) звіти про діяльність Тифліського, Київського ботанічних садів, 

закордонні відрядження, проведені експедиції, наукові подорожі та екскурсії; 

5) етимолого-семантичні словники – для з’ясування змісту термінів і понять кінця 

ХІХ – першої половини ХХ ст., які вийшли з наукового ужитку; 6) визначники 

рослин, гербарні колекції 7) Мапа Ботаніко-географічних районів України 

(1925 р.), Національний атлас України (2007 р.) – для порівняльного аналізу 

фітогеографічного районування акад. О.В. Фоміна з сучасним, «Карта Кавказкаго 

края. Съ нанесеніемъ ботаніческихъ маршрутов і екскурсій, совершенныхъ по 

поручению И.Р.Г. Общ. Проф. Н.И. Кузнецовымъ, и его помощниками 

Н.А. Бушемъ и А.В. Фоминымъ въ гг. 1888–1900» – для вивчення експедиційних 

маршрутів О.В. Фоміна та їх загальної протяжності; 8) опубліковані праці 

О.В. Фоміна. 

Підрозділ 1.3. «Методологія дослідження» містить обґрунтування  

загальних принципів об’єктивності пізнання, історизму (які передбачають аналіз і 

синтез історико-наукового життя особистості), системності та комплексності, 

багатофакторності, а також принципу всебічності пізнання, який втілюється через 

комплексний аналіз сукупності джерел, що стосуються становлення ботанічної 

галузі, наукової спадщини та педагогічної діяльності академіка О.В. Фоміна. 

У дисертації використано комплекс методів, властивих історичному 

дослідженню. Насамперед це порівняльно-історичний, ретроспективний, 

проблемно-хронологічний, описовий,  логічно-аналітичний та інші методи. 

Для ґрунтовного вивчення теми ми користувалися методологією інших 

наук. Зокрема, були застосовані бібліографічний, аналітико-синтетичний, 

статистичний методи та методи джерелознавчого й архівознавчого аналізу, що 

дали змогу опрацювати існуючу літературу з проблеми, що вивчається, дослідити 

джерела, систематизувати й підсумувати отриману інформацію та зробити певні 

висновки. 

Отже, зазначені теоретико-методологічні засади дисертаційного 

дослідження дали змогу визначити напрям наукового пошуку, забезпечити його 

репрезентативність, уникнути суб’єктивних суджень і зробити обґрунтовані 

висновки. 

У другому розділі «Ботанічна наука на теренах України в кінці ХІХ – 

на початку ХХ ст.» відтворено цілісну картину становлення й розвитку науки 

про рослинний світ і гриби з огляду на філософсько-наукознавче розуміння науки. 

У підрозділі 2.1. «Здобутки ботанічної науки на теренах України в кінці 

ХІХ – на початку ХХ ст.», нами запропоновано структурно-комплексний підхід 

до аналізу розвитку ботанічної галузі кінця ХІХ – початку ХХ ст. Становлення й 

розвиток науки про рослини і гриби зазначеного хронологічного періоду в роботі 

розглянуто шляхом аналізу досягнень дослідників, їх наукових праць, методико-

матеріального забезпечення, термінологічного апарату, аналізу діяльності 

наукових інститутів, наукових шкіл і природодослідних товариств. Такий підхід в 

історії науки може бути особливо ефективним для здійснення всебічного аналізу 

невеликих хронологічних відрізків, пов’язаних із періодом життя і творчості 

дослідника. 
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У підрозділі 2.2. «Матеріальне й методичне забезпечення, наукові 

публікації і термінологія досліджуваного періоду» з’ясовано, що методи й 

методики, лабораторне обладнання, апарати і прилади для експериментальних 

досліджень, хімічні реактиви й різноманітні матеріали значною мірою визначають 

прогрес ботанічної галузі. Вони зробили можливим глибоке проникнення в усі 

куточки морфології, будови, функціональних механізмів життєдіяльності живих 

організмів, тканин, клітин, надмолекулярних угруповань і навіть молекул. У 

процесі студіювання літературного пласту ми виділили плеяду зарубіжних учених 

досліджуваного періоду, які поповнили перспективні напрями й розділи 

досліджень, заснували наукові школи, видали визначальні наукові публікації, 

заснували наукові журнали та інші періодичні видання в галузі ботаніки.  

Сукупність народних і наукових назв, термінів, понять на позначення 

будови, функціонування, класифікації, усіх аспектів життя рослин та грибів 

складають загальну ботанічну терміносистему. Цей напрям об’єднав широке коло 

вчених. Було з’ясовано суть знайдених нами в роботах науковців термінів і понять 

кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., які вийшли з наукового вжитку. 

У підрозділі 2.3. «Наукові установи, школи, товариства, експедиційна 

діяльність дослідників та їх внесок у розвиток ботаніки» визначено складники 

соціального інституту науки. Так, науково-дослідні установи є визначальним 

фактором для успішної наукової діяльності у природничій галузі. Відкриття 

університету, академічного інституту, наукової лабораторії створило умови для 

успішної дослідницької діяльності колективів. На основі аналізу літературних 

джерел нами встановлено, що в кінці ХІХ – першій половині ХХ ст. до створення 

університетів, інститутів, кафедр, лабораторій, ботанічних садів, біостанцій, 

гідробіостанцій, музеїв, вегетаційних будиночків, гербаріїв, колекцій рослин, 

активної експедиційної діяльності були залучені науковці, які переважно 

народилися або працювали на теренах України. 

У роботі уточнено зміст і критерії поняття наукова школа, розглянуті 

персоналії науковців, зокрема, В.М. Арнольді, Є.П. Вотчала, М.І. Кузнецова, 

С.Г. Навашина, О.В. Фоміна, М.Г. Холодного, С. Швенденера та ін., які 

долучилися до створення наукових напрямів та шкіл, наукових товариств 

дослідників природи.  

Отже, науково-дослідні установи є визначальними складовими 

інтелектуального простору біологічної науки. Активна експедиційна діяльність у 

кінці ХІХ – першій половині ХХ ст. створила передумови для наукового 

зростання цілої плеяди дослідників рослин світового рівня. Наукові школи й 

товариства дослідників природи об’єднали зусилля вчених, стали важливим 

чинником їх професійної реалізації, продукування наукових знань, їх поширення 

на теренах України. 

У третьому розділі «Науковий простір академіка О.В. Фоміна: етапи 

формування» відтворено цілісну картину життєвого і творчого шляху дослідника 

та запропоновано періодизацію його наукової діяльності, проаналізовано наукову 

спадщину й педагогічну діяльність ученого. 
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Підрозділ 3.1. «Становлення та основні етапи формування О.В. Фоміна  як 

ученого-біолога» представлений розглядом головних аспектів життя й діяльності 

вченого та періодизацією його наукового пошуку.  

Народився О.В. Фомін 2 травня 1867 р. в с. Єрмолівці Саратовської губернії 

(нині Саратовської області) в родині лісника. У вісім років О.В. Фомін був 

зарахований до гімназії № 2 м. Пензи, після закінчення якої у 1889 р. вступив на 

медичний факультет Московського університету. Юнак хотів пов’язати своє 

життя з ботанікою, але скорився батьківській волі й обрав своєю спеціальністю 

медицину. Після закінчення першого року навчання студент змінив профіль і 

розпочав другий курс на фізико-математичному факультеті за спеціальністю 

ботаніка. У 1893 р. О.В. Фомін закінчив університет і до 1896 р. залишався в 

Москві, де викладав у різних приватних навчальних закладах. У 1896 р. він 

отримав постійне місце викладача в жіночій гімназії в Юр’єві (Дерпті). 

Дослідження інтелектуальної біографії О.В. Фоміна дало підстави виділити в 

ній три основні періоди: перший – юріївський (1896–1902 рр.), другий – тифліський 

(1902–1914 рр.), третій – київський (1914–1935 рр.), які вирізнялися масштабами 

науково-дослідної роботи та педагогічними й організаційними складовими 

кожного. 

У підрозділі 3.2. «Науковий доробок академіка О.В. Фоміна» здійснено 

порівняльний аналіз природних геоботанічних зон, розроблених О.В. Фоміним 

(1925 р.), із сучасними (2007 р.). Між «Мапою…» та «Коротким нарисом…» 

О.В. Фоміна ми помітили деякі розходження. У тексті нарису до підзони 

лісостепу віднесено два основних райони (лівобережний і правобережний), а на 

мапі їх три. Після опису двох районів і семи рослинних асоціацій лісостепу 

виділено третій азональний район: «До району Правобережного лісостепу на 

південному заході прилягає азональний район лісів південно- та західньо-

европейських, що займає підвищену південно-західню частину Поділля». На наш 

погляд, геоботанічна типологія з обмеженою кількістю структурних одиниць 

(зона, підзона, район, підрайон) призвела до того, що в певному районі автор 

розмістив ще один район. Натомість завдяки використанню ширшого спектра 

структурних геоботанічних одиниць (області, підобласті, зони, провінції, 

підпровінції, округи) у «Національному атласі України» цей недолік усунуто.  

На основі синтезу матеріалу з «Короткого нарису…» та «Мапи…» ми 

розробили інтегровану графічну схему природних ботаніко-географічних зон 

України О.В. Фоміна, якої немає в цій роботі. Текстовий матеріал із 

«Національного атласу…» став основою для графічно-схематичного зображення 

структури та ієрархії геоботанічних одиниць. Створені схеми зробили можливим 

чіткіший порівняльний аналіз зміни уявлень про  геоботанічні зони в першій 

чверті ХХ – на початку ХХІ ст. і уникнути неточностей, допущених у деяких 

роботах. Ми запропонували власну класифікацію публікацій О.В. Фоміна за 

науковими жанрами й географічним розташуванням дослідженої та описаної ним 

флори, а результати представили у діаграмах. 

Наукові здобутки й ботанічні журнали, які виходили за редакцією 

О.В. Фоміна на початку ХХ ст., зробили вченого відомим на теренах України, у 
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Європі та за її межами. З 1903 р. він редагував журнал «Труды Тифлисского 

ботанического сада», а в 1905 р. заснував другий журнал – «Вестник Тифлисского 

ботанического сада» («Moniteur du Jardin botanique de Tiflis»). Одночасно 

О.В. Фомін, М.І. Кузнєцов та Н.А. Буш здійснювали редагування видання «Flora 

caucasica critica», яке впродовж 7–и років (1910–1917 рр.) виходило 45 разів. 

Постійний ботанічний друкований орган «Вісник Київського ботанічного саду» 

О.В. Фомін заснував у 1923–1924 рр. 

У роботі нами зосереджено увагу на витоках, становленні та розвитку 

«наукової родини» О.В. Фоміна (взявши за основу підхід В.Г. Гармасар та 

К.М. Ситника) і представлено її у вигляді спрощеної моделі «родовідного дерева 

наукової школи» із чотирьох поколінь. 

За нашими підрахунками список зарубіжних учених, із якими О.В. Фомін 

підтримував наукові зв'язки в 1929 р., був представлений 30–и персоналіями із 7–

и країн. Обмін науковими роботами здійснювався з дослідниками ботанічної 

галузі Німеччини (11 осіб), Австрії (2), Угорщини (2), Швеції (3), Франції (4), 

Швейцарії (5), Англії (3). 

У підрозділі розглянуто окремі аспекти наукового стилю роботи, 

авторитетні оцінки наукової спадщини О.В. Фоміна провідними вченими 

світового рівня: В.І. Вернадським, С.Г. Навашиним, М.І. Кузнецовим, 

К.М. Ситником та ін. 

У підрозділі 3.3. «Упровадження результатів наукових пошуків у 

педагогічну діяльність професора О.В. Фоміна в Університеті Св. Володимира 

та на Вищих жіночих курсах» спираючись на епістолярну спадщину академіка 

С.Г. Навашина ми з’ясували деякі обставини переїзду О.В. Фоміна в Київ і 

аспекти його педагогічної діяльності в цей період. Було досліджено 23 листи 

С.Г. Навашина до О.В. Фоміна, його вчителя – члена-кореспондента АН СРСР 

М.І. Кузнєцова, професора В.В. Фінна та академіка УРСР М.Г. Холодного. Вони 

засвідчили патріотичні зусилля, насамперед С.Г. Навашина, щодо достойного 

кадрового поповнення університету такими авторитетами ботаніки як О.В. Фомін. 

На основі архівних матеріалів та епістолярної спадщини розглянуто 

структуру навчального навантаження, тематичне й кількісне наповнення 

лекційних курсів та окремі аспекти програм із фітогеографії, дендрології, 

загальної ботаніки, систематики та географії рослин, основи педагогічної 

майстерності професора. 

Відмічено, що особливої уваги заслуговує педагогічна діяльність 

О.В. Фоміна на Вищих жіночих курсах Тифлісу та Києва. Саме йому належить 

заслуга в заснуванні ботанічних кабінетів та лабораторій при цих закладах. 

Отже, діяльність О.В. Фоміна в Київському університеті Св. Володимира та на 

Вищих жіночих курсах цінна з погляду його педагогічної майстерності, методів і 

підходів. Вона має непересічне значення в царині просвітництва й науки. 

У четвертому розділі «Організаційна діяльність О.В. Фоміна» розкрито 

роль ученого в заснуванні Інституту ботаніки АН України та створенні гірських 

відділень Тифліського ботанічного саду; проаналізовано його діяльність у 

Ботанічному саду Київського університету. 
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У підрозділі 4.1. «Науково-організаційна діяльність О.В. Фоміна в гірських 

відділеннях Тифліського ботанічного саду» висвітлюється організаційний внесок 

науковця в заснування чотирьох обладнаних філій саду. Метою О.В. Фоміна було 

проведення спостережень за рослинними формаціями та біологічними типами 

рослин і постановка дослідів на рослинах з метою підняття рівня ведення 

сільського господарства. Науково-організаційна робота О.В. Фоміна ґрунтувалася 

на глибокому вивченні досвіду функціонування ботанічних установ за кордоном. 

За роки діяльності О.В. Фоміним розпочато цілеспрямовану роботу з 

вивчення формацій лише в одному – Бакуріанському відділенні. Тут вдалося 

зібрати дві живі колекції альпійських рослин, одна з яких належить Малому 

Кавказу, інша – Великому Кавказу. Науковий аналіз зібраних колекцій дав змогу 

ознайомитися з характерними рослинними формами Головного Кавказького 

хребта та Малого Кавказу. 

Науково-організаційна діяльність О.В. Фоміна в гірських відділеннях 

Тифліського ботанічного саду дала поштовх розвитку ботанічної науки не лише в 

цій установі, а й загалом на Кавказі. З’явилися потужні центри вивчення різних 

рослинних формацій. На базі Ботанічного саду виникали лабораторії з різних 

галузей ботаніки. Комплекс лабораторій з гербаріями, бібліотекою, музеєм і 

Ботанічним садом з його чотирма відділеннями до 1914 р. утворили Інститут із 

цілою плеядою відомих науковців. 

У підрозділі 4.2. Організаційна робота О.В. Фоміна в Ботанічному саду 

Київського Університету йдеться про внесок науковця в розвиток установи. У 

1914 р. дослідник із Тифліського ботанічного саду О.В. Фомін переїздить до 

Києва. Залишивши Кавказ і ботанічну установу, якій присвятив шістнадцять 

років, він був запрошений на посаду завідувача кафедри морфології і систематики 

рослин та директора Ботанічного саду Київського університету. 

Науковець за короткий проміжок часу намагався здійснити задумане і 

привести сад до ладу. Він віддавав цьому багато часу і сприяв поповненню 

оранжерейних колекцій. Завдяки наполегливій праці вже 1923 р. Київський 

ботанічний сад став самостійною науковою установою при Науковому Комітетові 

Головпрофосвіти в Харкові. Ботанічний сад площею понад 20 га мав 11 

оранжерей. Зібрані чужоземні та тубільні (місцеві) рослини саду були цінним 

джерелом матеріалів для дослідницької роботи. Вони утворили великий живий 

музей, що обслуговував численні екскурсії та відігравав значну культурно-

освітню роль. Оранжереї Ботанічного саду вважали найбільшими й найбагатшими 

в Україні, вони були в числі найкращих у Радянському Союзі.  Після смерті 

вченого, у кінці 1935 р., постановою Раднаркому УРСР садові присвоєно ім’я 

О.В. Фоміна. 

Діяльність науковця в Київському ботанічному саду була продовженням 

розвитку і становлення ботанічних досліджень, які проводилися його 

попередниками. Видатний ботанік і флорист виховав велику плеяду науковців, які 

в наступні роки гідно продовжували справу свого вчителя. 
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У підрозділі 4.3. «Реалізація наукових задумів зі створення Інституту 

ботаніки» проаналізовано діяльність О.В. Фоміна, який зумів за короткий 

проміжок часу створити наукову установу. 

На початку ХХ ст. Академія наук була не лише науковим центром, а й 

потужним чинником становлення й розвитку продуктивних сил країни. Серед 

основних завдань УАН було вивчення запасів природних багатств України. 

Першим кроком у цьому напрямі можна вважати створення в 1919 р. комісії з 

вивчення рослин на чолі з професором О.В. Фоміним. 

У 1921 р. О.В. Фоміна обрано завідувачем кафедри при Ботанічному саду. 

Основним завданням кафедри було вивчення флори України та її природних 

багатств. Територія України повною мірою вивчалася в ботанічному та 

географічному аспектах. За час функціонування кафедри було виконано значний 

обсяг дослідницької та наукової роботи. 

З ініціативи О.В. Фоміна в 1922 р. було організовано науково-дослідну 

кафедру ботаніки. Вона функціонувала у структурі Ботанічного саду, оранжерей 

та гербарію університету. У 1927 р. Науково-дослідна кафедра ботаніки була 

перетворена в Науково-дослідний інститут ботаніки Управління наукових установ 

(Упрнауки) Народного комісаріату освіти. 

Першого квітня 1931 р. ботанічний кабінет (музей), гербарій Академії наук і 

Науково-дослідний інститут ботаніки Упрнауки були об’єднані в єдиний Інститут 

ботаніки Академії наук УРСР. Створення Інституту ботаніки стало завершальним 

етапом в розвитку ботанічної науки. Директором Інституту ботаніки Академії 

наук УРСР було призначено академіка О.В. Фоміна. 

Отже, академік О.В. Фомін зробив вагомий внесок у заснування Інституту 

ботаніки Академії наук УРСР. Діяльність комісії з вивчення флори України на 

чолі з О.В. Фоміним можна вважати важливим етапом організації нових наукових 

досліджень в АН УРСР. 

 

ВИСНОВКИ 

Аналіз стану наукової розробки досліджуваної проблеми підтвердив 

відсутність спеціального комплексного дослідження щодо розвитку ботанічної 

галузі на теренах України в кінці ХІХ – першій половині ХХ ст., наукового, 

організаційного та педагогічного внеску академіка О.В. Фоміна. Опубліковані 

праці лише фрагментарно розкривають деякі аспекти біографії та творчої 

спадщини вченого і потребують уточнення.  

Джерельну базу дослідження становить широке коло опублікованих і 

неопублікованих матеріалів та літературних джерел. Особливе  місце у виконанні 

поставлених завдань дослідження посіли праці природодослідників, насамперед 

О.В. Фоміна, неопубліковані архівні документи щодо його діяльності, а також 

матеріали періодичних видань, енциклопедій, біографічних словників тощо. 

Робота з матеріалами періодики, архівними документами, першоджерелами праць 

О.В. Фоміна дала змогу проаналізувати систему наукових поглядів, теоретичний і 

прикладний  аспекти наукового доробку видатного ботаніка. Визначені методи 
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дослідження історіографічних і архівних джерел дали можливість через низку 

поставлених завдань досягти мети дисертаційного дослідження. 

Ботанічна наука на теренах України в кінці ХІХ – першій половині ХХ ст. 

мала переважно описовий характер. Додаткові методичні можливості підняли на 

новий рівень значимість взаємодії емпіричних і теоретичних методів. Результати 

нашого дослідження свідчать, що до створення і вдосконалення методів та 

методик дослідження, приладів для наукового пошуку долучилася плеяда 

дослідників рослин, котрі народилися або працювали на теренах України: 

Й.В. Баранецький (створив і вдосконалив осмометр, ауксанометр), О.А. Бунге 

(один з основоположників географічно-морфологічного методу в систематиці 

рослин), Є.П. Вотчал (розробив оригінальну методику взяття проб пасоки), 

Г.А. Левицький (розробив методику ідентифікації хромосом у клітинах рослин) 

В.М. Любименко (сконструював три моделі спектрокалориметра) І.Л. Сербінов 

(розробив методику вивчення бактеріозів рослин), В.М. Сукачов (розробив і 

застосував метод споропилкового аналізу), М.Г. Холодний (запропонував 

оригінальні методики дослідження бактерій) Л.С. Ценковський (створив 

онтогенетичний метод дослідження рослин і нижчих тварин) та ін. 

Українськими вченими було розроблено, запропоновано та введено в 

науковий обіг низку термінів і понять, зокрема: Ф.Й. Ру́прехтом – термін 

геоботаніка, Г.М. Висоцьким – поняття екотоп,  Г.А. Левицьким – термін 

каріотип, В.М. Любименком – поняття функціональна енергія листа, 

С.Г. Навашиним – термін ідіограма, Й.К. Пачоським – поняття фітоценоз, 

фітосоціологія, біоекологічний потенціал виду, екстразональне поширення 

рослинності, флуктуація тощо. 

У становленні ботанічної науки провідне місце належало університетам, 

інститутам, кафедрам, лабораторіям тощо. До їх заснування й керівництва ними 

долучилися провідні природодослідники кінця ХІХ – початку ХХ ст., серед яких 

були: С.Г. Навашин – перший завідувач кафедри морфології та систематики 

рослин у Київському університеті; М. Раціборський, котрий у 1909–1912 рр. став 

директором, організованого ним Біолого-ботанічного інституту Львівського 

університету; В.М. Любименко, який організував лабораторії фізіології рослин у 

Києві, Харкові, Ленінграді й Нікітському ботанічному саду; Г.А. Левицький, що в 

1920 р. організував і очолив кафедру морфології і систематики рослин Київського 

інституту народного господарства; М.Г. Холодний – завідувач кафедр Київського 

університету: фізіології і анатомії рослин; Д.К. Зеро́в, котрий у 1933 р. очолив 

кафедру нижчих рослин у Київському університеті, В.А. Ротерт, який у 1902 р. 

створив ботанічну лабораторію в Новоросійському університеті в Одесі й до 1908 

р. керував нею, та ін. 

Активну участь у наукових експедиціях і подорожах досліджуваного 

періоду брали вчені наукових установ України: А.М. Краснов, О.А. Бунге, 

В.М. Арнольді, В.І. Липський, О.Ф. Міддендорф, А.М. Окснер, В.А. Ротерт та ін. 

Ботанічні сади, дендропарки, біостанції, гідробіостанції, музеї, вегетаційні 

будиночки, гербарії, колекції рослин об’єднували зусилля ботаніків і дослідників 

інших галузей природознавства всього світу, створювали значні матеріальні 
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передумови для біологічних досліджень. До їх заснування та роботи в наукових 

проектах долучилися доктори наук, професори та відомі вчені – вихідці з України 

й дослідники, які працювали на її теренах. Зокрема, Є.В. Вульф у 1914–1926 рр. 

виконував обов’язки завідувача відділу ботаніки в Нікітському ботанічному саду; 

А.М. Краснов заклав Ботанічний сад у Харківському ветеринарному інституті 

(1889–1912 рр.);  М.І. Кузнєцов у 1920–1921 рр. був директором Нікітського 

ботанічного саду; Р.Е. Траутфеттер упродовж 1841–1852 рр. працював 

директором Ботанічного саду Київського університету; А.М. Окснер – фундатор 

Національного ліхенологічного гербарію України; В.І. Липський працював у 

Ботанічному саду Київського університету (1887–1894 рр.);  

А.Л. Андржейовський створив гербарій, у якому близько 10 000 рослин; 

А.С. Рогович з 1852 р. завідував Ботанічним садом і гербарієм Київського 

університету; В.М. Черняєв зібрав великий гербарій, який зберігається в Інституті 

ботаніки НАН України понині; М.І. Анненков з 1863 по 1875 рр. працював 

директором дендропарку «Софіївка»; В.М. Хітрово започаткував Київську 

сільськогосподарську дослідну станцію; А.О. Сапєгін – один з організаторів 

Одеської селекційної станції; Й.К. Пачоський завідував ботанічним відділом 

заповідника «Асканія-Нова» (1922–1923 рр.); за ініціативою Д.О. Свириденка в 

1927 р. було створено Дніпровську науково-дослідну станцію. 

Нами встановлено, що серед дослідників–вихідців з України та тих, які 

творили на її території і стали основоположниками наукових напрямів і теорій є 

такі видатні вчені: Й.К. Пачоський (фітосоціологія), А.Л. Андржейовський 

(палеонтологічні дослідження в Україні), Г.М. Висоцький (наука про ліс), 

Л.С. Ценковський (мікробіологія та протистологія), А.М. Краснов сучасна 

конструктивна географія), М.Г. Холодний  (фітогормональна теорія тропізмів), 

першовідкривачами та співосновоположниками нових наукових напрямів 

досліджень рослинного світу стали: В. Шафер (соціологія рослин), Є.П. Вотчал 

(польова фізіологія); В.М. Сукачов (біогеоценологія), І.Ф. Шмальгаузен 

(палеоботаніка в Росії), А.О. Сапєгін (радіаційна селекція), Г.А. Надсон 

(індукований мутагенез), започаткували наукові школи: Л.С. Ценковський – 

ботаніків та ветеринарних бактеріологів, С.Г. Навашин – цитологів і ембріологів 

рослин, В.І. Палладін – фізіологів і біохіміків рослин; М.Г. Холодний – фізіологів 

рослин та ін. 

Значний внесок у розвиток вітчизняної і світової ботанічної науки в кінці 

ХІХ – першій половині ХХ ст. зробили наукові ботанічні та географічні 

товариства. Суттєвим є доробок товариств дослідників, любителів природи, 

акліматизації, садівництва, сільського господарства. Нами простежено, що серед 

учених–членів товариств, які народилися або працювали на теренах України, – 

були: А.Л. Андржейовський, М.І. Анненков, Й.В. Баранецький, О.А. Бунге, 

Б.Б. Гриневецький, О.Ф. Міддендорф, С.Г. Навашин, Й.К. Пачоський, 

В.М. Сукачов, В.І. Талієв, Г.І. Танфільєв, Л.С. Ценковський та ін. 

У дослідженні висвітлено життєвий і творчий шлях О.В. Фоміна, 

проаналізовано визначальні чинники у формуванні його наукового світогляду; 

обґрунтовано й виділено основні етапи наукової діяльності О.В. Фоміна: 
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– юріївський період (1896–1902 рр.) відзначився першими кроками в 

геоботанічних дослідженнях та педагогічній діяльності. Науковець зробив 

численні експедиції до Європейської Росії та Кавказу. Там був зібраний 

унікальний гербарний матеріал, який став основою написання його перших 

наукових праць. Цей період став початком наукового зростання визначного 

вченого; 

– тифліський період (1902–1914 рр.) пов’язаний з функціонуванням 

місцевого ботанічного саду. За ініціативою професора М.І. Кузнєцова молодого 

науковця О.В. Фоміна було призначено головним ботаніком Тифліського 

ботанічного саду. Він займався редагуванням «Трудов Тифлисского ботанического 

сада», очолював бібліотеку, яка під його опікою стала найбільшою на Кавказі за 

кількістю фондів. Згодом молодий учений долучився до заснування періодичного 

наукового видання «Вестник Тифлисского ботанического сада». На цьому етапі 

діяльності О.В. Фомін організував чотири відділення на різних висотах над рівнем 

моря. Там велися продуктивні спостереження за рослинними формаціями 

Караязького, Гокчинського, Бакур’янского та Колхидського відділень; 

– київський період (1914–1935 рр.) характеризується активним поступом до 

заснування Інституту ботаніки АН УРСР. У цей час науковець виконував 

обов’язки професора кафедри ботаніки Університету Св. Володимира, професора 

Київських Вищих Жіночих курсів та директора Ботанічного саду. Він долучився 

до організації Української академії наук. Діяльність створених при УАН (пізніше – 

ВУАН) комісій, до складу яких входив О.В. Фомін, започаткувала планомірні 

дослідження в галузі флористики на теренах України. Нами доведена значна роль 

Комісії з дослідження спорових рослин, яку очолював О.В. Фомін, для розвитку 

ботаніки. 

Його науковий доробок складає 88 праць. Серед них чимало робіт, визнаних 

за кордоном. Наукова спадщина О.В. Фоміна займає особливе місце в системі 

дослідження ботанічної науки кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. Проведене 

О.В. Фоміним геоботанічне районування території України до сьогодні вважається 

етапом зародження й розвитку цього інтегрального напряму природознавства. 

Дослідження вченого в галузі морфології, систематики, мікології, бріології були 

розвинуті його учнями та послідовниками, зокрема Д.К. Зеровим, 

О.З. Архимовичем, М.Ю. Вагнером, Д.Я. Персидським, А.С. Лазаренком, 

А.М. Окснером, П.Ф. Оксіюком, Ю.Д. Клеоповим та ін. 

Усі наукові й навчально-просвітницькі установи та підрозділи, які очолював 

О.В. Фомін, постійно прогресували і набували довершених структурних і 

функціональних характеристик. Результати активної науково-організаційної 

діяльності О.В. Фоміна свідчать про його великий талант працівника, здатного 

визначати стратегічні напрями роботи і залучати до її виконання фахівців з метою 

отримання необхідного результату. Матеріали щодо діяльності вченого в 

Тифліському й Київському ботанічному садах дали підстави констатувати значну 

роль його непересічного організаторського хисту у розвитку цих установ. 

Учений-педагог проводив ефективну навчальну роботу в Університеті 

Св. Володимира. На основі матеріалів Державного архіву м. Києва нами вперше 
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було проаналізовано й систематизовано педагогічну діяльність О.В. Фоміна на 

Вищих жіночих курсах. Наукова, організаційна і просвітницька діяльність ученого 

були високо оцінені державою. Постановою Раднаркому УРСР в кінці 1935 р. 

Київському ботанічному саду було присвоєно ім’я О.В. Фоміна. 

Науковий, організаційний внесок у розвиток ботанічної науки на теренах 

України кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., педагогічна та природоохоронна 

діяльність О.В. Фоміна посіли особливе місце в розвитку ботанічної науки та 

історії науки загалом. Широкий спектр наукової діяльності вченого сприяв 

становленню геоботаніки в Україні. Значний внесок у розвиток морфології, 

вивчення нижчих рослин, гербарної і природоохоронної справи, створення та 

керівництво науково-дослідним Інститутом ботаніки дають підстави вважати 

академіка О.В. Фоміна видатним природодослідником сучасності, та спонукають 

до нових наукових пошуків в царині інтелектуальної біографії вчених. 
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АНОТАЦІЯ 

Кривенко Ю.О. Внесок академіка О.В. Фоміна в розвиток біологічної 

науки на теренах України в кінці ХІХ – першій половині ХХ ст. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки. – Державний вищий навчальний 

заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2014. 

У дисертації досліджено становлення та розвиток біологічної науки на 

теренах України в кінці XIX – першій половині XX ст. Виділено основні етапи 

життя, науково-дослідницької та педагогічної діяльності відомого ботаніка, 

морфолога, систематика, академіка АН УРСР Олександра Васильовича Фоміна. 

Запропоновано структурно-комплексний підхід до аналізу розвитку 

ботанічної галузі кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. Зроблено аналіз 

ботанічних методів та методики, наукової продукції, періодики, експедиційної 

діяльності, функціонування наукових шкіл, товариств, а також творчої спадщини 

дослідників рослин кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. 

О.В. Фомін брав участь в організації двох ботанічних садів у Тифлісі та 

Києві, заснував Ботанічний кабінет і Гербарій при ВУАН, був директором 

Інституту ботаніки Академії наук УРСР. Науковець організував видання «Вестник 

Тифлисского ботанического сада», «Вісник Київського ботанічного саду». Він 

зробив значний внесок у вивчення флори України, розробив ботаніко-географічне 

районування України, досліджував мохоподібні, лишайники. 

У дисертаційному дослідженні запропоновано періодизацію життя й 

діяльності академіка О.В. Фоміна, проаналізовано витоки, становлення та 

розвиток його наукової школи. На основі синтезу карти природних ботаніко-

географічних зон України О.В. Фоміна було розроблено інтегровану графічну 

схему. Відтворити цілісну об’єктивну картину наукових інтересів і досягнень 

ученого дало змогу опрацювання його 88-ми наукових праць. 

Ключові слова: О.В. Фомін, біологічна галузь, флористичні дослідження, 

ботаніка, гербарний матеріал, ботанічний сад. 

 

АННОТАЦИЯ 

Кривенко Ю.А. Вклад академика А.В. Фомина в развитие 

биологической науки на территории Украины в конце ХІХ – первой 

половине ХХ ст. – Рукопись. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.07 – история науки и техники. – Государственное высшее 

учебное заведение «Переяслав-Хмельницький государственный педагогический 

университет имени Григория Сковороды». – Переяслав-Хмельницкий, 2014. 

Нами предложен структурно-комплексный подход к анализу развития 

ботанической отрасли конца ХІХ – начала ХХ ст. Становление и развитие науки о 

растениях и грибах указанного хронологического периода в работе рассмотрено 

путем анализа достижений исследователей, их научных работ, методико-

материального обеспечения, терминологического аппарата, анализа деятельности 
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научных институтов, научных школ и обществ. Такой подход в истории науки 

представляется ценным для осуществления всестороннего анализа небольших 

хронологических отрезков, связанных с периодом жизни и творчества 

исследователя. 

В результате основательного анализа трудов и историографических 

материалов по проблематике, рассмотреной в диссертационной работе, мы 

пришли к заключению об отсутствии монографического исследования, которое 

бы комплексно характеризовало научную, организационную и педагогическую 

деятельность выдающегося ботаника А.В. Фомина. Остается актуальной 

необходимость углубленного изучения жизненного пути исследователя и 

введения в научный оборот архивных материалов и малоизвестных документов. 

Найдены и уточнены материалы не соответствующие действительности и 

имеющие определенные расхождения с данными истории науки. Нами 

выяснено, что начальный период научной деятельности и становления 

А.В. Фомина как ученого почти не был исследован. Представляется 

необходимым углубленное изучение всех периодов научной жизни ученого, что 

свидетельствует об актуальности диссертационного исследования. 

Проанализировав этапы жизненного пути А.В. Фомина на протяжении 

1896–1935 гг., мы констатируем, что его научная и организационная деятельность 

была неразрывно связана с процессом становления и развития отечественной 

ботанической науки. Юрьевский период характеризуется большим объемом 

экспедиционной деятельности А.В. Фомина. Проведенные им исследования были 

начальным этапом деятельности ученого в ботанике. Тифлисский период 

ознаменовался значительной организационной деятельностью ученого. Им были 

основаны четыре филиальных отделения Тифлисского ботанического сада, 

проделано огромную работу по созданию уникального живого Кавказского 

гербария. А.В. Фомин с 1900 г. редактировал журнал «Труды Тифлисского 

Ботанического сада», после чего организовал издание журнала «Вестник 

Тифлисского ботанического сада». Научно-организационная деятельность 

А.В. Фомина в киевский период была связана с функционированием Украинской 

академии наук (УАН), членом которой он стал в 1921 г. Созданная при УАН 

комиссия по изучению споровых растений стала первым центром планомерных 

исследований в отрасли флористики  на территории Украины. Созданный 

Институт ботаники Академии наук УССР стал главным достижением академика 

А.В. Фомина. Установлено, что первое ботаническое районирование территории 

УССР разработал А.В. Фомин в 1925 г. Выделены представители научной школы 

А.В. Фомина. Детальное изучение позволило осуществить анализ научного стиля 

и сделать оценку научной деятельности академика А.В. Фомина. Педагогическая 

деятельность ученого в Университете Св. Владимира началась с 1914 г. Он 

преподавал общую ботанику, систематику и географию растений. Профессор 

сделал весомый вклад в воспитание молодых ботаников Украины. 

А.В. Фомин стоял у истоков основания Института ботаники Академии наук 

УССР. Комиссию по изучению флоры Украины во главе с А.В. Фоминым можно 

считать начальным этапом организации ботанической работы в АН УССР. 
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Ученый занимался подготовкой молодых ученых, которые со временем стали 

ведущими специалистами в разных отраслях ботаники. Институт ботаники 

Академии наук УССР благодаря академику А.В. Фомину стал важнейшей 

составляющей ботанической науки в Украине, который объединил многих 

известных ученых: морфологов, эмбриологов, физиологов растений, 

геоботаников, экологов и др. 

Ключевые слова: А.В. Фомин, биологическая отрасль, флористические 

исследования, ботаника, гербарный материал, ботанический сад. 

 

ANNOTATION 

Kryvenko Y.O. Contribution of Academician O.V. Fomin in the 

development of biological science in Ukraine in the late XIX – early XX century. – 

Manuscript. 

Dissertation for the degree of candidate of historical sciences, specialty 07.00.07 

– history of science and technology. – State Higher Educational Establishment 

"Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University named after Hryhoriy 

Skovoroda". – Pereyaslav-Khmelnytsky, 2014. 

The thesis deals with the establishment and development of biological science in 

Ukraine in the late XIX – first half of XX century. There were emphasized the basic life 

stages, research and teaching activities of the famous botanist, morphologist, 

taxonomist, Academician of the USSR Academy of Sciences O.V. Fomin. 

A structurally integrated approach was proposed to the analysis of development 

of botanical field in late XIX – early XX century. There were analysed botanical 

methods and techniques of scientific production, periodicals, expeditionary operations, 

the operation of scientific schools, companies and creative heritage of plant researchers 

in late XIX – early XX century. 

O.V. Fomin was involved in the organization of two botanical gardens in Tbilisi 

and Kyiv, founded the Botanical Herbarium at the office and HUAS, and was the 

director of the Institute of Botany of the USSR Academy of Sciences. The scientist has 

organized the publication “Tbilissi Botanical Garden Journal", "Bulletin of the Kiev 

Botanical Garden". He made a significant contribution to the study of the flora of 

Ukraine, developed botanical and geographical zoning of Ukraine, and studied 

bryophytes and lichens. 

The research proposed periodization of life and activities of Academician 

O.V. Fomin, analyzed the origins, formation and development of his scientific school. 

Based on the maps synthesis of natural botanical-geographical zones of Ukraine 

O.V. Fomin has developed an integrated graphics circuit. Showing an integral objective 

picture of scientific interests and achievements of the scientist allowed studying his 88 

scientific papers. 

Keywords: O.V. Fomin, biological field, floristic studies, botany, herbarium 

material, a botanical garden. 


