
Липський Володимир Іполитович 

природознавець, ботанік, президент 

Всеукраїнської Академії наук (1863-1937) – 

до 160-ї річниці з дня народження.  



Біографія 
Народився Володимир Іванович Липський в селі Самостріли 

(нині Корецького району Рівненської області) 11 березня 1863 
року. Його батько, дід і прадід були священнослужителями. У 

1873 році родина Липських переїхала до Житомира. Навчався у 
Житомирській гімназії, в 1881 році закінчив Колегію Павла 

Галагана із золотою медаллю, в 1887 — Київський університет. 

 Значний вплив на формування Липського як науковця справив 
завідувач кафедри систематики і морфології рослин                         

І. Ф. Шмальгаузен. З 1887 до 1894 року працює на різних посадах 
в ботанічному саду Київського університету: консерватором, 

асистентом кафедри ботаніки. З 1889 року бере участь у 
наукових експедиціях на Кавказ та Північний Іран. В період з 
1894 до 1917 року працює на посадах молодшого і старшого 

консерватора гербарію, головного ботаніка, а згодом — 
завідувача відділом живих рослин. Бере участь у наукових 

експедиціях на Кавказ, Алтай та Середню Азію для детального 
вивчення високогірної флори цих країв. В 1917 році 

повертається до України і бере активну участь у формуванні 
Української академії наук, очолює кафедру ботаніки ВУАН. У 

1922–1928 роках — президент Академії. У 1928—1933 — 
директор Ботанічного саду в Одесі. 



Наукова діяльність 
Наукові праці вченого присвячені питанням флористики, систематики 

та географії вищих рослин, гербарній справі, принципам організації 
ботанічних садів, історії ботаніки. Одним з перших дав науковий опис 
флори Індонезії, Тунісу, Алжиру, Середньої Азії. Зокрема, Володимир 
Липський описав 4 нових види, 220 нових рослин, з яких 45 названі 

його ім'ям. Він є автором 82 друкованих наукових праць. 

Перший київський період 
Після закінчення навчань в університеті учений бере участь в 

численних наукових експедиціях: по Поділлю, Бессарабії, Криму, 
Кавказу та Середній Азії. В 1889 році вийшла перша наукова праця 

Липського: «Дослідження про флору Бессарабії», в якій було 
наведено опис нового виду рослин мласкавця бессарабського 

(Valerianella bessarabica Lipsky). Декілька звітів про експедиції вчений 
опублікував у «Записках Київського товариства дослідників природи». 
Починаючи з 1889 року Володимир Липський відвідує Кавказ з метою 
дослідження рослинного світу цього регіону. Результатом подорожей 

є опис близько 40 нових видів та різновидностей рослин. Серед 
нових, описаних Володимиром Липським рослин Кавказу можна 

відзначити діоскорею кавказьку (кавказький (Levisticum 
caucasicum[sv] Lipsky), перстач Алексєєнка Dioscorea caucasica Lipsky), 
бук східний (Fagus orientalis Lipsky), любисток), звіробій понтійський 

(Hypericum ponticum Lipsky) та багато інших. (Potentilla alexeenkoi 
Lipsky), тюльпан кавказький (Tulipa caucasica Lipsky) та багато інших. 

 

Бук східний, 
одна з рослин, 

відкритих та 
досліджених       

В. І. Липським 



В період 1894—1896 років він продовжує розпочаті в Києві 
дослідження флори Кавказу. З 1896 року він починає вивчати флору 
високогірних районів Середньої Азії. Учений дослідив південні схили 
Гіссарського хребта, Паміро-Алтай, Тянь-Шань, Джунгарський Алатау, 
Копет-Даг, Ферганську та Зеравшанську долини, при чому в багатьох з 
районів він побував першим з ботаніків. Результатом експедицій стали 

більше тридцяти наукових праць та монографій, зокрема таких: 
«Матеріали для флори Середньої Азії», «Флора Середньої Азії». 

Другий київський період 
За рекомендацією першого президента Української Академії наук 

(УАН) Володимира Вернадського 30 грудня 1918 року на засіданні ІІ 
фізико-математичного відділу УАН Володимира Липського було 

обрано директором новоствореного ботанічного саду в Києві. Окрім 
завідування Ботанічним садом Липський також керував кафедрою 
квіткових рослин ВУАН та брав активну участь в організації різних 

академічних структур, зокрема природничого профілю. 
В 1919 році Володимира Липського одноголосно обирають дійсним 
членом Української Академії наук, у 1920 році — членом правління 

УАН, а в 1921 році — віце-президентом. 
Володимир Липський був ініціатором створення Ботанічного саду УАН, 
розробив план саду і почав його практичне створення в дворі Президії 
Академії наук по вулиці Володимирській в Києві. Нинішній Ботанічний 

сад Академії наук було розбито в 1935 році в київському районі 
Звіринець. 

 
 
 
 
 
 

Вчений в одній з 
експедицій по 
Середній Азії 



Одеський період 
21 червня 1928 року, залишивши посаду президента, Володимир 

Липський виїхав до Одеси, де очолив Одеський ботанічний сад. Під 
час роботи в Одесі зробив значний внесок у пожвавлення наукової 

роботи саду. Його розширення, виховання молодих науковців, 
впорядкування гербарію. 

У 1927—1930 роках Володимир Липський вивчав водорості Чорного 
моря (зокрема в районі Карадагської гідробіологічної станції), 

досліджував вплив рослинності Атманайського лиману на 
Азовському морі на утворення та випадання солей, брав участь у 

роботах Українського інституту з каучуку та каучуконосів. Особливу 
увагу приділяв дослідженню філофори червоної. Ця водорість стала 

матеріалом для виготовлення йоду та агар-агару, які на той час 
ввозили з-за кордону. Так звані йодні експедиції на Чорному морі 

були проведені у 1930—1931 роках і як наслідок в 1931 році завдяки 
діяльності Володимира Липського в Одесі було відкрито перший в 

Україні йодний завод. 
Володимир Липський працював директором Одеського ботанічного 

саду до 1933 року, після чого подав у відставку у зв'язку із 
небажанням підтримувати ідеї Трохима Лисенка і до самої своєї 

смерті працював науковим консультантом ботанічного саду. В 1936 
здійснює останню наукову подорож — до Узбекистану та 

Туркменистану. Помер 24 лютого 1937 р. в Одесі. 



Вшанування пам'яті 
На честь Володимира Липського названо два нові роди: Липскія (Lipskya) і 
Липскіелла (Lipskyella) та 54 нові види рослин (зокрема ковила Липського, 

молочай Липського, чебрець Липського, клен Липського тощо), які ввійшли у 
флористичні зведення всіх країн. 

На прохання Президії Академії наук України у 1990 році виконком Одеської 
міської ради ухвалив постанову «Про увічнення пам'яті академіка 

Володимира Липського». 
 

В історії світової ботаніки Володимир Липський посідає визначальне місце – 
як унікальний систематик, флорист і ботанік-географ, як неперевершений 

знавець гербарної справи і блискучий організатор ботанічних садів. Його ім’ям 
названо в науці 47 видів рослин, він особисто відкрив 4 нових роди і 220 видів 

і різновидів рослин. 
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