


14 листопада 1918 року вийшов наказ гетьмана всієї України Павла 
Скоропадського «Про призначення дійсних членів УАН», що 
визначив 12 перших українських академіків. 

Одним із них був видатний 
біолог, ембріолог, селекціонер, 
доктор медицини і доктор 
зоології, приват-доцент 
порівняльної анатомії, 
заслужений професор, дійсний 
статський радник, кавалер 
орденів Святого Станіслава, 
Святої Анни, Святого 

Володимира – Кащенко 
Микола Феофанович. 



 Микола Феофанович Кащенко народився 7 травня 1855 р. у селі Веселе Катеринославської губернії 
(нині Запорізька обл.) у дворянській родині. Коли він навчався в Катеринославській чоловічій 
гімназії улюбленими предметами від першого класу стали природознавство і малювання (пізніше до 
своїх праць вчений власноруч виконував дуже точні малюнки). 

В 348560/4 
С 10197/12 

Ва 588070 



Гімназію юнак закінчив зі срібною медаллю і в 1875 р. вступив на медичний факультет Московського 
університету, де під керівництвом професора А. Богданова захопився зоологією, що зумовило 
майбутній вибір наукової спеціалізації.  Однак через матеріальну скруту Кащенко змушений був  
перевестися до Харківського університету, де отримав  спеціальність повітового лікаря.  

Со 25104 Со 30312 



30 квітня 1884 р. відбувся захист докторської дисертації “Епітелій людського хоріону та роль його у 
гістогенезі посліду”, і Микола Кащенко отримав диплом доктора медицини.   
1886–1888 р.р. Микола Феофанович перебував у закордонному відрядженні в Німеччині та Італії, де 
слухав лекції і працював в лабораторіях кращих ембріологів, анатомів, біологів і зоологів. Через два 
роки Кащенко повернувся до Харкова, де читав в університеті лекції на медичному та фізико-
математичному факультетах.    

Со 24384 Ж 22024 
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Світову популярність Микола Кащенко 
здобув у Томську, куди в 1888 р. був 
призначений на посаду професора кафедри 
зоології та порівняльної анатомії до щойно 
створеного Томського університету.  Там він 
почав грунтовно вивчати флору і фауну 
Сибіру. Досліджуючи фауну Сибіру, вчений 
написав близько 70 праць, присвячених цій 
темі, створив зоологічний музей у 

Томську.     

Зоологічний інститут (музей)  
при Томському університеті 
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Крымский Во 805385 

1900 

1895 



В 253821/15 

1950 

Во 90620 
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Слава про наукові дослідження та фантастичні розвідки вченого дійшла до Москви. В 1901 р. за величезний обсяг 
наукових розробок у галузі зоології Вчена рада Московського університету надала українцю М. Кащенку ступінь 
доктора зоології. Упродовж шести місяців того ж року вчений працював в Імператорській Академії наук у Санкт-
Петербурзі. В 1906 р. дослідника вшанували орденом Св. Володимира IV ступеня, а 1 січня 1909 р. за видатні заслуги 
нагородили орденом Св. Володимира ІІІ ступеня. 

Грамота про  нагородження професора Миколи Кащенка  
орденом Володимира IV ступеня C 7916/11.7 

1901 1906 



Перші роки перебування у Томську М. Кащенка, як доктора медицини, цікавили дослідження ембріологічних 
проблем. Поступово вчений переорієнтувався на зоологію, а потім – на наукове плодівництво.  У 1902 р. у 
Томську на пустирі поряд із будинком дослідник на 15 сотках землі заклав садок, який постійно поповнював 
новими саджанцями, повертаючись із численних експедицій. Завдяки самовідданій праці тут, де зима іноді 
сягала – 50С°, прижилися яблуні, вишні, малина, аґрус, плоховник (обліпиха), а також помідори, кукурудза, 
спаржа, артишоки, троянди, тюльпани і багато що ще. 
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Тим часом суворий клімат Західного Сибіру 
підкосили здоров’я вченого. І в серпні 1912 р., 
розбитий після інсульту паралічем, він прибув із 
родиною до Києва. Невдовзі вчений самостійно 
почав ходити й став професором  кафедри зоології на 
агрономічному факультеті Київського політехнічного 
інституту . Інтерес до рослин і акліматизації був 
настільки великим, що М.Ф. Кащенко не зміг 
покинути цю справу.  На проданому йому Київським 
політехнічним інститутом невеликому клаптику 
землі площею 30 соток вчений відновив роботу з 
акліматизації рослин. Результати виявилися 
вражаючими – вже у 1914 р. дослідник виступив із 
публічним звітом про перші кроки свого 
Акліматизаційного саду.  

Во 359385 

1914 



У роки Першої світової війни М.Ф. Кащенко розпочинає роботу з лікарськими 
рослинами, оскільки ввезення таких рослин і препаратів із них із Німеччини 
припинилося. Окрім фруктових дерев, він почав також вирощувати у київських 
розплідниках лікарські рослини, вивчав вплив народних засобів на організм, 
методи застосування та дозування трав для різних хвороб . Вже у 1916 р. в 
Акліматизаційному саду було зібрано 150 видів лікарських рослин.  Під час 
громадянської війни настоянками із своїх рослин він лікував мешканців міста.  

Валер’яна лікарська в 
Акліматизаційному саду 

Добування опію з макових головок  
в Акліматизаційному саду 

Во 362347 
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Японська м’ята  
в Акліматизаційному саду 
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У роки громадянської війни народжується Академія наук України, і серед числа її 
засновників — М. Ф. Кащенко. До роботи у складі комісії по утворенню УАН його запросив 
міністр  народної  освіти  Української  держави  М. Василенко:  
«3 липня 1918 року. Шановний добродію Микола Феофанович. 
При народному міністерстві освіти утворено Комісію, метою якої є розробка законопроекту 
про утворення Української академії наук в Києві.  

Передбачається заснування великого нового 
наукового дослідного центру, який буде 
стояти на рівні сучасних вимог; тому при 
Академії повинна знаходитися бібліотека, що 
має значення Національної бібліотеки, 
Національний широкообставлений музей і 
інститути дослідних наук… Надаючи 
надзвичайної уваги цій комісії і Вашій участі 
в її роботі, я звертаюся до Вас з великим 
проханням не відмовитися взяти 
безпосередню участь у її діяльності».  



М. Кащенко погодився не тільки працювати в 
комісії, але запропонував свою допомогу у 
подальшій розбудові академії. Комісія 
працювала дуже напружено, і М. Кащенко був 
одним із найактивніших її членів. 31 липня 
1918 р. Комісія розглядала його записку «Про 
необхідність заснування при Українській 
Академії наук Акліматизаційного ботаніко-
зоологічного саду». А 5 серпня він вже писав 
про необхідність організації зоологічного 
музею, 

14 листопада 1918 р. М.Ф. Кащенка ввели в число  дійсних 
академіків УАН, а Акліматизаційний сад невдовзі став однією з 
наукових установ АН. У 1919 р. Кащенко разом з українським 
зоологом та мандрівником В. О. Караваєвим (1864-1939) створили 
в Києві Зоологічний музей Академії наук України. Директором 
закладу став М.Ф. Кащенко й обіймав ту посаду до 1927 р. 

музею, де мала бути зібрана якомога 
повніша колекція всіх видів тварин, 
що зустрічаються в Україні.  Вс 29848 

Ва 552344 



Незважаючи на великі труднощі, саме 1917–1919 рр. були доленосними  для саду: саджанці і насіння з 
київського саду замовляли дослідницькі станції  не лише з України, але й з Петрограду, Тіфлісу, з Криму, 
Кубані,– навіть з Маньчжурії.   
У 1919 р. Акліматсад було закріплено за Академією наук, він отримав статус наукової організації, але з цього 
часу на нього не виділяли ні техніку, ні робітників.  
Серпень 1921 р. -  надійшла телеграма від наркома освіти УСРР Г. Гринька, який зажадав негайно повернути 
Акліматизаційний сад Київському політехнічному інституту та припинити “приватне господарювання 
Кащенка”. 

Аи 10700 Ви 1927 V.4 Ви 10315/1 
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1923 р. -  несподівано Акліматизаційний сад отримав фінансування цільовим призначенням з Москви. 
Стало можливим повернути на роботу частину колишніх працівників і запросити нових.  
Лише у 1930 р. Акліматсад сягнув максимального розквіту. Тоді під дослідження академіка М.Ф. Кащенка 
було виділено п’ять ділянок загальною площею 12 га; кількість різноманітних видів і сортів, не рахуючи 
однорічників, перевищила 500. 

М.Ф. Кащенко зі співробітниками  
в Акліматизаційному саду, 1924 р. 

Ви 10315/3 Ви 31318 



Помер Микола Феофанович Кащенко 29 березня 1935 р., був похований на 
Лук’янівському кладовищі, поряд з Акліматизаційним садом, де він працював 
до останніх своїх днів, збагачуючи флору України новими видами і сортами 
рослин. Теоретичні основи і практичні прийоми акліматизації, розроблені 
вченим, стали класичними і не втратили свого значення й тепер. 

Вс 58148 Во 433534 
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