
У рамках реалізації  Постанови Верховної 
Ради України від 11 лютого 2015 року        
№ 184-VIII на державному рівні у 2015 
році відзначається 170-річчя від дня 
народження видатної особистості, 
імунолога та мікробіолога 

Іллі  Мечникова. 
 

  15 – 25 травня 2015 року в Державній науково-технічній бібліотеці 
України проходитиме виставка видань  з фонду ДНТБ України, присвячена 
визначному українському науковцю.  

 
Багато наук сперечаються між собою, хто він, Ілля Мечников, – біолог і 

патолог, чи зоолог і ембріолог, бактеріолог й імунолог, чи батько світової 
геронтології і творець теорії імунітету і запалення?  

І три країни ніяк не можуть поділити видатного вченого – одного з  
останніх енциклопедистів ХХ століття. Україна вважає Мечникова своїм, бо 
народився тут, працював чверть віку, Росія – своїм, оскільки багато творів 
писав російською, здобував славу для Російської імперії. Франція також 
відстоює право пишатися ним, адже останню чверть життя працював у 
Парижі, де отримав найвищу наукову нагороду – Нобелівську премію. І прах 
свій заповів бібліотеці Пастерівського інституту. 

      Ілля Ілліч Мечников (03.(15) 05.1845 – 02.(15) 07.1916) народився у селі 
Іванівка Куп'янського повіту Харківської губернії в сім'ї гвардійського 
офіцера. Покликання його до науки виявилося дуже рано: у восьмирічному 
віці серйозно захопився ботанікою, у гімназійні роки – геологією і природо-
знавством. І вже тоді відвідував лекції з фізіології людини при Харківському 
університеті, а в сьомому класі гімназії написав рецензію на посібник з 
геології Харківського професора Леваковського. Це була перша його 
друкована робота. 

      Завдяки винятковим здібностям, Іллю Мечникова у 1862 р. без іспитів 
прийняли на природниче відділення фізико-математичного факультету 
Харківського університету. Здавши екстерном всі дисципліни, юнак закінчує 
його за два роки і від'їжджає у двомісячне відрядження на ос трів Гельголанд,  
що давно вабив його своєю багатою фауною, а, повернувшись, захищає 
дисертацію "Дослідження фабрицій Північного моря" і у 19 років отримує 
ступінь кандидата природничих наук. 

       Працював І.І.Мечников у Новоросійському (1867-1868), Петербурзькому 
(1868-1870) університетах. Як біолог прийшов до вивчення старіння та смерті 
людини. Експериментально цю проблему розробляв в Інституті Пас тера.  



Учений прагнув зрозуміти, чому людина (та й все живе навкруги) вмирає, й 
вмирає, на його думку, передчасно. Він вважав, що, якби ми доживали до 
зумовленої природою межі, то позбулися би с траху перед смертю і прагнули 
бажаного спокою. "Наше потужне бажання жити суперечить немочам 
старості та нетривалості життя. Це – найбільша дисгармонія людської 
природи", – писав він. 

І.І.Мечников завжди був вченим-прагматиком, намагався усі свої 
відкриття якнайшвидше пристосувати служінню людству. Досліджуючи 
зараженіс ть крові хворого поворотним тифом, вдавався до самозараження – 
вчинку, на який він зважився раніше при вивченні холери. Але через  
конфлікти з реакційною професурою йому довелося залишити університет, і 
протягом двох років учений-дослідник очолював першу Одеську 
бактеріологічну станцію. У 1882 відкрив явище фагоцитозу – поглинання 
чужорідного тіла рухомими клітинами личинки морської з ірки. Відкриття 
заклало важливий камінь у підмурок вчення про імунітет – несприйнятли-
вість до інфекцій. Ця теорія спочатку мала більше супротивників, ніж 
прибічників, але його підтримав сам Луї Пастер, запропонувавши роботу у 
щойно створеному ним Інституті в Парижі. У 1888 вчений переїздить до 
Франції і до кінця життя працює у Пастерівському інс титуті. Ці роки 
насичені боротьбою за визнання фагоцитарної теорії, першою перемогою  
якої був Міжнародний конгрес у Лондоні  і нарешті – присудження             
І.І. Мечникову Нобелівської премії 1908 року. 

Серед учнів І.І. Мечникова було чимало дослідників з України  (В. Хавкін,   
В. Підвисоцький, В.  Високович, О. Безредка, брати Чистовичі, І. Савченко,   
Л. Тарасевич,  В. Ліндеман, Г. Острянин та інші), але його наукова школа 
носила інтернаціональний характер, бо справжня наука не має національних  
меж. 

Діяльність І.І. Мечникова багатогранна, а заслуги перед людством – 
величезні. Він був обраний членом Англійського королівського 

товариства, Паризької медичної академії і Шведського медичного 
товариства. Крім того, почесним членом Віденської, Нью-Йоркської, 

Ірландської, Румунської, Празької, Бельгійської Академій наук, а також 
почесним академіком Київського університету. 

Його ім'я надано Інституту мікробіології та імунології Академії 
медичних наук України, Одеському національному університету, 

Одеському науково-дослідному інституту вірусології та епідеміології, 
Українському науково-дослідному протичумному інституту 

Міністерства охорони здоров'я  України. 

В експозиції предс тавлені книги, наукові збірники, періодичні видання про 
життя і творчіс ть видатного українського науковця. 

 


