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Буває  часом  сліпну  від  краси.  

Спинюсь,  не  тямлю,  що  воно  

 за  диво  –  

Оці  степи,  ці  гори,  ці  ліси,  

Усе  так  гарно,  чисто,   

незрадливо,  

Усе,  як  є  -  дорога,  явори,  

Усе  моє,  все  зветься  -  Україна.  

Така  краса  висока  i  нетлінна,  

Що  хоч  спинись  i  з  Богом   

говори… 

                                                         

                   Ліна  Костенко 



Мета: сприяти національно-патріотичному 

вихованню учнів; ознайомити учнів з вченими 

біологами і хіміками України, дати уявлення про 

їх внесок у розвиток науки; розвивати вміння 

дискутувати, вільно висловлювати свою думку 





Україна – це мужній, нескорений, талановитий 

народ… 

 

  

 



Україна – це ви, її громадяни… 

 



 

ТВОРЦІ ХІМІЇ і БІОЛОГІЇ 

З УКРАЇНИ 

 От де, люде, 

наша слава, 

Слава України! 
Тарас Шевченко  





1. Вчені – мислителі, 

лауреати Нобелівської премії 

Щастя і визнання 

дістається тому, 

хто багато 

працює 
(Леонардо да Вінчі) 

 



 Зельман Абрахам Ваксман   

(1888-1973) 

 Американський біохімік, 

лауреат Нобелівської 

премії з фізіології й 

медицини 1952 року. 

 Американський вчений — 

виходець з України, 

заслужив право називатися 

«одним з найвидатніших 

благодійників людства» (за 

відкриття стрептоміцину 

— першого антибіотика, 

ефективного при 

лікуванні туберкульозу).  



Мечников Ілля Ілліч 
(1845-1916) 

 Український науковець, 
один з основоположників 

     еволюційної 
ембріології, імунології та  

     мікробіології. 

 Розробив теорії зародкових 
листків, походження 
багатоклітинних організмів. 

 Відкрив явище фагоцитозу, 
розробив фагоцитарну 
теорію імунітету (1883). 

 Лауреат Нобелівської 
премії з медицини та 
фізіології 1908 «За 
вивчення імунної системи». 

 
 

 



 Роалд Гоффман  

( народився у1937 році)  

 Американський хімік  

     (органічна і квантова 

хімія), поет, драматург і  

 Філософ українського  

єврейського походження. 

Лауреат Нобелівської 

премії (1981) — «за 

розробку теорії 

протікання хімічних 

реакцій», що значно 

розширює можливості для 

планування 

хімічних експериментів.  



2. Репресовані вчені 

 “І живуть у пам'яті  
народу 

  його вірні дочки і сини. 

Їх життя, їх помисли 
високі 

Котрим не судилось 
розцвісти ” 

 
(В. Симоненко) 





Вавилов Микола Іванович 
(1887-1943) 

  Вчений-генетик, ботанік, 

академік АН СРСР і АН 

УРСР, найбільше відомий 

роботами з ідентифікації 

центрів походження 

культурних рослин.  

 Присвятив своє життя 

вивченню і 

удосконаленню сортів 

пшениці, зернових та 

інших хлібних культур, 

які годують населення 

всього світу.  

 



 Учений у галузі кінетичної 
хімії. 
 

  Був заарештований 
більшовиками, але зумів 
утекти до Сербії, звідки 
емігрував до Німеччини, де 
здобув освіту та в 1925 р. 
захистив докторську 
дисертацію.  

 У 1926 р. виїхав до США, а 
вже через два роки видав 
фундаментальну працю 
«Фотохімічні процеси». 
 
 

Кістяківський Юрій Богданович   
(1900- 1982) 



Симиренко Володимир Львович 
(1891-1938) 

 Український помолог і  

     селекціонер плодових 
культур в Україні, один із 
перших агроекологів та 
розробників 
дослідницької справи 
методології сучасного 
садівництва. 

  Професор Київського 
політехнічного 
інституту, Уманського і 
Полтавського 
сільськогосподарських 
інститутів. 

 Жертва сталінських 
репресій. 

 



3. Ними пишається Україна 

(вчені-українці за кордоном) 

     

“ Не погас Прометея вогонь, 

 не погас. 

   І ще довго він буде світити…” 



Косач-Борисова Ізидора  
(1888-1980) 

 Українська мемуаристка, 
діяч культури, рідна 
сестра Лесі Українки  

 Працювала агрономом на 
Київщині, у галузі 
виноградарства в 
Кишиневі, у наук. 
Установах. Від 1925 – 
асист. Є. Вотчала на каф. 
ботаніки Укр. с.-г. ін-ту 
(Київ)  

 Опублікувала праці з 
фізіології рослин  

 10 вересня 1937 
заарештована, засуджена. 
до 8-ми років таборів  

 





Володимир МАЦЬКІВ  
(1923 -2001) 

 Учений-хімік, 

винахідник 

 Розробив 

високоефективний 

метод добування 

нікелю 

 Активний учасник 

українського 

діаспорного життя 

Америки 

Мацьків Володимир 

Микола (04.09.1923, м. 

Станіслав, тепер 

Івано-Франківськ, — 

2001, м. Іслінгтон, 

пров. Онтаріо, Канада) 

— виконавчий віце-

президент гірничої 

компанії «Шерріт-

Гордон» (Канада) 

 

 

 



Смакула Олександр Теодорович 

(1900-1983)   

 

 Фізик, хімік, засновник 

квантової органічної 

хімії.  

 Досліджуючи стероїди, 

вітаміни й органічні 

кристали, він став 

фундатором 

квантової органічної 

хімії.  

 



 4. Видатні вчені хіміки і 

біологи України 

  “Хто зерно сіє золоте 

В землі палку невтому, 

Той сам пшеницею зросте 

На полі вселюдському” 



Бах Олексій Миколайович 

  (1857-1946) 

  Український хімік і 
біохімік. 

  У 1885 році емігрував за 
кордон. 

  У 1891-1892 роках 
працював у США, де 
пропонував на 
винокурних заводах 
поліпшені методи 
ферментації. У 1894 році 
переїхав до Женеви, де 
влаштував у своїй 
квартирі хімічну 
лабораторію. 

  По праву вважається 
засновником 
широковідомої 
школи біохімії.  



Вернадський Володимир 

Іванович 
(1863-1945) 

 Вернадський В. І. — 
один із небагатьох 
учених-універсалів ХХ 
сторіччя. Він був 
мислителем і 
природознавцем 
найширшого профілю, 
одним із засновників 
геохімії і радіогеології, 
творцем біогеохімії, 
вчення про біосферу і 
ноосферу.  

 Саме він був одним із 
творців і першим 
президентом 
Української академії 
наук. 
 
 



Горбачевський Іван Якович 
(1854-1942) 

  Геніальний український 
учений-хімік і біохімік. 

  Синтезував і дослідив 
сечову кислоту, добув її 
штучно і встановив роль 
сечової кислоти у живих 
організмах; 

 Висловив думку про 
амінокислотний склад 
білків. 

  Великі заслуги його в 
опрацюванні української 
хімічної та медичної 
термінології. Він видав 
українською та чеською 
мовами підручники з хімії  



Зелінський Микола Дмитрович 

 (1861-1953) 

 Наукові праці 
стосуються органічного 
каталізу, хімії 
амінокислот і білків. 
Синтезував деякі  

     органічні сполуки. 

 Винайшов вугільний 
протигаз.  

 У 1930-ті рр. розв'язав 
нагальну для народного 
господарства проблему 
виробництва синтетич
ного каучуку.  

 



Пилипенко Анатолій Терентійович 

(1914-1993) 

 Доктор хімічних наук, 
професор, заслужений 
діяч науки і техніки 
України, лауреат 
Державної премії 
України, відомий учений 
у галузі аналітичної хімії 
та хімії комплексних 
сполук. 

 Роботи науковця 
сприяли тому, що 
Україна посіла одне з 
провідних місць у галузі 
спектрофотометричних, 
люмінесцентних та 
інших методів аналізу. 

 



 

Яцимирський Костянтин Борисович 

(нар. 1916 р.) 

   Видатний вітчизняний 
учений у галузі фізико-
неорганічної, аналітичної і 
біонеорганічної хімії, 
академік НАН України, 
лауреат Державної премії 
України. 

 Він є автором понад 1000 
наукових праць, у тому 
числі 24 монографій і 
підручників.  

 Наукові праці науковця 
відомі далеко за межами 
України. Він є засновником 
і визначним лідером 
вітчизняної школи 
фізико-неорганічної хімії. 



5. Вчені сучасності та вчені 

Прикарпаття 

У всьому світі кожен 

знає 

Є Батьківщина лиш 

одна. 

І в нас вона одна 

єдина 

Це наша славна 

Україна 

Д. Комілевська 

 



Амосов Микола Михайлович 
(1913-2002) 

 Український лікар,учений

 в галузі медицини та 

біокібернетики 

  Громадський діяч, 

академік Національної 

академії наук 

України (1969) та Академії 

медичних наук 

України (1993) 

  Директор Інституту 

серцево-судинної 

хірургії (1983-1988) 

  Доктор медичних наук. 

 



Бодак Оксана Іванівна 
(1942-2005) 

 Видатний 
кристалохімік, 
професор 

 Провела грунтовний 
аналіз 1600 систем із 
рідкісноземельними 
металами, встановила 
ряд важливих 
кристалохімічних 
закономірностей 
інтерметалічних 
сполук 

 



Кухар Валерій Павлович 
(нар. 1942 рік) 

 Професор, академік 

 Член Українського 

хімічного товариства, 

Українського ядерного 

товариства 

 Розробив окремі 

напрямки хімії фторо- і 

фосфоровмісних 

сполук, запропонував 

нові синтетичні підходи 

для отримання деяких 

класів органічних сполук 

 



Ромадіна Ольга В'ячеславівна 
(нар. 1963 р) 

 Кандидат медичних 

наук, доцент кафедри 

генетики Харьківської 

медичної академії 

 Автор 120 наукових 

праць, трьох навчальних 

посібників. 

 Займається 

проблемою довголіття  

 



 

Цебренко Марія Василівна 
(нар. 1940 р) 

 
 Розробка теоретичних 

основ i нових 

технологiй в отриманнi 

надтонких 

синтетичних волокон i 

фiльтр-матерiалiв. 

 В 2000 році 

присуджено звання 

"Жінка 2000 року“ 

  У 2006 р. – "Велика 

жінка ХХІ століття". 

 



Унікальність нашої природи 

 Цінуй людино, 

доброту природи, 

Все, що дарує вона 

нам: 

Тож бережи її ліси, 

поля, повітря,  

води – 

То вічний і святий, 

величезний храм! 



 

 

 

Україна – різнобарвний рослинний світ.. 

Україна – це різноманітний тваринний світ… 

 

 



 























 


