
 

Син України,  

  громаднин світу 

Ілля Мечников 



Мечников Ілля Ілліч 

Народився 15.05.1845 в с. Іванівка Куп’янського р-ну 

Харківської області – помер 15.07.1916, м.Париж, Франція) 

– український та французький науковець, один з 

основоположників порівняльної патології, еволюційної 

ембріології, імунології й мікробіології, засновник наукової 

школи, лауреат Нобелівської премії з фізіології та 

медицини (1908). Сформулював загальну теорію запалення 

як захисної реакції організму в боротьбі з інфекцією – 

фагоцитарну (клітинну) теорію імунітету 



Батько – гвардійський офіцер, походив із 

старовинного молдавського боярського 

роду Мілеску-Спафарія. Прізвище 

«Мечников» – це калька молдавського 

Спетару (Спафарія), або «мечник» 

Мати була дочкою відомого єврейського 

письменника та просвітника                      

Л. Н. Неваховича, якого вважають 

засновником російсько-єврейської 

літератури. Вона любила згадувати, як 

танцювала із юним О. Пушкіним на балу. 
 



Дитинство генія 

Син Ілля був п’ятою дитиною в сім’ї (три брати - Микола, 

Лев, Іван та сестра Катерина). Дитинство Мечникова 

пройшло в маєтку батька у Панасівці, де у нього 

прокинулися любов до природи й інтерес до природничих 

наук, який формувався під впливом студента-медика, 

домашнього вчителя старшого брата Лева. 

У 1856 році Мечников вступив відразу у 2-й клас 

харківської гімназії, яку закінчив із золотою медаллю в 

1862 році. Ще гімназистом Мечников відвідував лекції з 

порівняльної анатомії і фізіології в Харківському 

університеті, займався мікроскопіюванням, читав 

наукову літературу. 

 

 



Початок наукової діяльності  

Після закінчення гімназії І. Мечников поїхав вчитися до Німеччини, але, 

збентежений холодним прийомом з боку російських студентів і квартирних 

господарів, відразу ж повернувся в Росію і вступив на природне відділення 

фізико-математичного факультету Харківського університету. З поїздки 

Мечников привіз "Походження видів" Дарвіна - книгу, що вплинула на 

формування його еволюційно-матеріалістичних поглядів. 

Чотирирічний університетський курс Мечников подолав за два роки. До 

цього часу 19-літній кандидат наук під впливом Дарвіна визначив своєю 

науковою метою пошуки проміжних форм між різними групами 

безхребетних. У 1864 він поїхав за кордон і спочатку працював на                    

о. Ґельґоланд у Північному морі, де встановив нову групу черв'яків. 

 

Фотографія учасників бактеорологічної 

секціїГігієнічного і демографічного 

конгресу в Лондоні. На фото: 3-й у 

другому ряду - І.І.Мечников 



Видатний учений 

Основні наукові праці Мечникова присвячено еволюційній ембріології, мікробіології, імунології та 

геронтології. Він став засновником теорії зародкових листків (1871) та одним із основоположників 

еволюційної порівняльної  ембріології (1865–1876). Учений відкрив явище фагоцитозу (1882); 

розробив на його основі фагоцитарну теорію імунітету (1883) та теорію порівняльної патології. 

Створив теорію походження багатоклітинних організмів (1886). Ці дослідження стали значним 

внеском у еволюційне вчення. 

   Мечников – один із основоположників мікробіології. У дослідах на собі та співробітниках довів 

роль холерного вібріона як збудника азіатської холери. Виконав класичні дослідження щодо 

вивчення експериментального сифілісу, черевного тифу, туберкульозу, холери. Провів новаторські 

роботи щодо з’ясування ролі мікробних асоціацій та антагонізму мікробів в інфекційному процесі. 

Створив учення про цитотоксини. 

   

 



25 років життя вчений 

присвятив розвитку 

фагоцитарної теорії імунітету. 

Для цього він звернувся до 

вивчення запальних процесів, 

інфекційних захворювань і їх 

збудників - патогенних 

мікроорганізмів. "До цього 

зоолог - я відразу зробився 

патологом", писав Мечников 



Нобелівська премія 

Одного разу, коли Мечников спостерігав під мікроскопом за жвавими 

клітинами (амебоцитами) личинки морської зірки, він зробив припущення, 

що ці клітини, захоплюючи і переварюючи органічні частки, не тільки 

беруть участь у травленні, але й виконують в організмі захисну функцію. Це 

припущення Мечников підтвердив простим і переконливим експериментом. 

Ввівши в тіло прозорої личинки шип троянди, він з часом побачив, що 

амебоцити скупчилися навколо скабки. Клітини, які або поглинали, або 

обволікали чужорідні тіла ("шкідливих діячів"), що потрапили в організм, 

Мечников назвав фагоцитами, а саме явище - фагоцитозом. За відкриття 

такого явища як  фагоцитоз йому (разом із нім. дослідником П.Ерліхом) було 

присуджено 1908 року Нобелівську премію.  

 



Одеська бактеорологічна станція.  

Еміграція з Росії 

1886 року І. Мечников разом з лікарем-епідеміологом М.Гамалією і своїм 

учнем-бактеріологом Я.Бардахом заснував в Одесі другу у світі і першу в 

Російській імперії бактеріологічну станцію (нині Одеський НДІ вірусології 

і епідеміології ім. І.Мечникова). Станція стала центром вакцинації проти 

сказу, сибірки та ін. заразних хвороб. Мечников створив першу російську 

школу мікробіологів, імунологів і патологів. Лекції вченко приваблювали 

науковою доказовістю, новизною поглядів й незвичайною образністю 

викладу.  

Однак через перешкоди, що чинилися йому офіційною владою, Мечников 

відмовився від завідування станцією. У нього остаточно дозріло рішення 

покинути Росію і шукати притулку за кордоном. У 1887 році І. Мечников 

виїхав до Німеччини, а восени 1888 - за запрошенням Л. Пастера переїхав в 

Париж і організував в його інституті лабораторію, якою керував до кінця 

життя. 

 Мечников і Лев Толстой при зустрічі в Ясній 

Поляні, що широко освітлювалася російською 

пресою, по суті, не знайшли спільної мови. 

Політичними переконаннями Мечников був 

лібералом і противником будь-якого насильства 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Gamalija_M
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Gamalija_M
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Gamalija_M
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Odesa_mst
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Rosijska_imperiia
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Rosijska_imperiia
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Rosijska_imperiia


Пастерівський інститут (Франція) 

28-річне перебування у Пастерівському інституті було для Мечникова періодом  

плідної праці і загального визнання. Він був обраний членом багатьох академій  

і наукових співтовариств. 

У 1891-1892 р.р. І. Мечников розробив те, що стосується проблеми імунітету - вчення про запалення. Розглядаючи цей 

процес в порівняно-еволюційному аспекті, він оцінив сам феномен запалення як захисну реакцію організму, направлену на 

звільнення від чужорідних речовин або осередку інфекції. 

У останні роки наукової діяльності Мечников намагався з позицій біолога і патолога створити "теорію ортобіозу, тобто 

правильного життя, засновану на вивченні людської природи і на встановленні засобів до виправлення її дисгармоній...". 

Вважаючи, що старість і смерть наступають у людини передчасно, Мечников особливу роль відводив мікробам кишкової 

флори, які отруюють організм своїми токсинами. 

Режимом харчування, дотриманням гігієни старість, як вважав Мечников, можна лікувати, як і хворобу. 

Переживання, пов'язані з початком Першої світової війни, негативно вплинули на Мечникова, погіршили його слабе 

здоров'я. Хвороба серця стала причиною смерті вченого. Великий вчений помер 2 (15) липня 1916 р. у Парижі. Урна з 

прахом Мечникова зберігається в бібліотеці Пастерівського інституту. 



Використані джерела: 

1. Мечникова О. Н. Жизнь Ильи Ильича Мечникова.  Москва, 1926.  

2. https://knau.kharkov.ua/761-vidatniy-ucheniy-mechnikov-llya-llch.html 

3. https://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2020-05-14/vystavka.pdf 

4. osvita.ua/vnz/reports/biograf/23796 
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