


 Розглянути досягнення українських 

вчених та їх вклад у розвиток 

української освіти та науки у ХХ ст. 



  український філософ, 

природознавець, мислитель, 

засновник геохімії, біогеохімії  

та радіогеології, космізму 

 Один із 

засновників Української 

академії наук; став дійсним 

членом Української АН та її 

першим президентом. 

Засновник 

наукової бібліотеки в Києві. 



геологія геохімія 

кристалографія біогеохімія 

радіогеологія космічна речовина 

будова Землі особливості води  

біосфера ноосфера 

Жива речовина мінералогія 



 український учений-
енциклопедист; культуролог-
славіст, філософ, літературоз
навець,релігієзнавець, лінгвіст, 
дослідник української і слов'ян
ської літератур, історії 
культури, філософії, релігійної 
думки й слов'янської 
духовності. 

 зробив значний внесок у 
дослідження історії літератури, 
у критику, філологію, естетику 
й філософію. 



  «Філософія на Україні» 

  «Нариси з історії філософії 

на Україні» 

  «Гегель в Росії» 

 «Філософія Сковороди» 

 «Історія української 

літератури від початків до 

доби реалізму» та інших.  

 «теорія стилів». 



 український та 
американський інженер
 (авіаконструктор), 
«батько світового 
вертольотобудування» 

 Автор багатьох моделей 
літаків та гелікоптерів 

  Конструктор першого 
в США літака-амфібії. 

 Засновник  Sicorski Air 
Engineering 



«Російський Витязь»; 1915 

 

 VS-300, 1941 

 S-67 “BLACKHAWK” 

 S-42B 
“Літаючий 

човен” 



  радянський учений і  

     конструктор у галузі  

     ракетобудування й космонавтики 

 Під його керівництвом створено багато 
геофізичних і балістичних ракет, ракета-
носій “Восток” та її модифікації, здійснені 
польоти космічних кораблів, зокрема, 
вперше в історії пілотованих людиною та з 
виходом людини у відкритий космічний 
простір; створені перші космічні апарати, 
штучні супутники 



 ракета-носій 

“Восток”  

 Перший штучний 

супутник Землі 



Отже, бачимо, що українські вчені мали 
надзвичайно великий вплив на розвиток 
науки і техніки у ХХ столітті. Їхній вклад в 
науку неможливо переоцінити, було 
створено багато блискучих праць, 
теорій, винаходів, якими ми 
користуємось і дотепер. 
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