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ПОДІЇ

ДО 150-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АКАДЕМІКА
ВОЛОДИМИРА ІВАНОВИЧА ВЕРНАДСЬКОГО

Цього року виповнюється 150 років з дня народження Володимира Івановича Вернадсько-
го. Ім’я цього геніального мислителя, природознавця, видатного вченого, мінералога і геохімі-
ка, організатора науки і основоположника нових наукових напрямів — геохімії, біогеохімії та 
радіогеології, творця вчення про біосферу та ноосферу, фундатора і першого президента 
Української Академії наук належить до золотого фонду найвидатніших постатей ХХ ст. Ідеї 
В.І. Вернадського, які за його життя значною мірою випереджали свій час і багато в чому ви-
явилися пророчими, відіграли значну роль у становленні сучасної наукової картини світу й 
залишили глибокий слід в історії світової науки. 

На виконання Указу Президента України «Про відзначення 150-річчя від дня наро-
дження академіка В.І. Вернадського» від 11 жовтня 2011 р. № 972/2011 та згідно з розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 р. № 151-р затверджено план 
заходів з підготовки та відзначення у 2013 році 150-річчя від дня народження академіка 
В.І. Вернадського, який, зокрема, передбачає провести: 

• сесію Загальних зборів Національної академії наук України, присвячену 150-річчю від 
дня народження академіка В.І. Вернадського, за участю науковців, громадських та міжна-
родних організацій, а також урочисті засідання учених рад, збори наукових колективів уста-
нов Національної академії наук України;

• наукові та науково-практичні конференції, зустрічі, засідання за круглим столом за 
участю науковців і громадськості; видати відповідні матеріали;

• фестиваль науки, присвячений 150-річчю від дня народження академіка В.І. Вернад-
ського, з метою інформування суспільства про наукові досягнення та практичні розробки на-
укових установ і вищих навчальних закладів;

• цикл передач про життя і діяльність ученого, а також видання серії вибраних наукових 
праць академіка В.І. Вернадського.

З метою вшанування пам’яті організатора і першого президента Української Академії 
наук, пропагування величезного внеску геніального природознавця у розвиток вітчизняної й 
світової науки та інформування наукової громадськості щодо проведення зазначених заходів 
журнал «Вісник Національної академії наук України» розпочинає публікацію серії матеріалів, 
присвячених 150-річчю від дня народження академіка Володимира Івановича Вернадського.

У цьому номері журналу редакція пропонує увазі читачів добірку статей із першого тому 
ювілейної серії «Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського», приуроченої до 150-річчя 
від дня народження вченого, видання якої було ініційовано Національною академією наук 
України, а також статті, автори яких намагаються простежити послідовність розвитку 
дослідницьких інтересів, безперервність творчого пошуку видатного натураліста і детально 
висвітлюють науково-організаційну діяльність В.І. Вернадського в Києві. 




