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Богомолець Олександр
Олександрович — патоф�з�олог �

громадський д�яч



Народився 24 травня 1881 року,            
 помер 19 липня 1946 року в Києв�.
Видатний український вчений,
академ�к, основоположник школи
патоф�з�олог�ї, ендокринолог�ї та
геронтолог�ї, з 1930 по 1946 р�к об�ймав
посаду президента Академ�ї наук
України, був в�це-президентом
Академ�ї наук СРСР з 1942 по 1945 р�к �
Академ�ї медичних наук СРСР (1944),
академ�к з 1932 року.



1909 р�к -
доктор наук

Одним �з опонент�в на захист� був великий рос�йський ф�з�олог академ�к І.П. Павлов, який
дав високу оц�нку досл�дженню молодого ученого.

Олександр Богомолець став наймолодшим
в т� часи доктором медицини,
захистившись у 28 рок�в. При цьому його
докторську дисертац�ю вельми високо
оц�нив всесв�тньо в�домий рос�йський
ф�з�олог академ�к Іван Павлов.                              
 І. Павлов був вражений см�лив�стю,
глибиною, новаторством в робот� молодого
українського вченого, що в�дкривала, на
його думку, «нов�, набагато ширш�, н�ж
ран�ше, перспективи в медичн�й науц�»



У 1925 р. О.Богомолець переїздить до Москви, оск�льки був обраний професором на кафедр�
патолог�чної ф�з�олог�ї медичного факультету 2-го Московського державного ун�верситету.

 
З 1928 по 1931 роки Богомолець - директор Інституту гематолог�ї � переливання кров� Академ�ї
наук. Там п�д його кер�вництвом було вперше вир�шено завдання над�йної консервац�ї кров�.

 
1930 року О.О. Богомолець переїздить до Києва, де згодом стає президентом Академ�ї наук
Української РСР та директором двох �нститут�в - Інституту експериментальної б�олог�ї �
патолог�ї та Інституту кл�н�чної ф�з�олог�ї Академ�ї наук Української РСР (нин� обидва
�нститути носять �м'я академ�ка Богомольця). Прац� О.О. Богомольця у київський пер�од
життя присвячено найважлив�шим питанням патолог�чної ф�з�олог�ї, ендокринолог�ї,
вегетативної нервової системи, вченням про конституц�ї � д�атез, онколог�ї, ф�з�олог�ї �
патолог�ї сполучної тканини та проблемам довгол�ття.



Олександр Богомолець очолював Академ�ю Наук УРСР в нелегк� роки стал�нських
репрес�й. Порятунком в�д НКВС йому були зобов'язан� в�домий український демограф
Михайло Птуха, основоположник української економ�чної географ�ї Костянтин Воблий,
математик Микола Крилов, ф�зик-ядерник Олександр Лейпунський, який створив
перший в СРСР ядерний реактор на швидких нейтронах.

Олександр Богомолець також зм�г, хоча й не надовго, в�дстрочити арешт видатного
українського �сторика � сходознавця Агатангела Кримського.

П�сля в�йни академ�ку вдалося добитися зв�льнення з тюрми чолов�ка своєї двоюр�дної
сестри — в�домого л�тературознавця Володимира Лазурського, який дружив з послом
Італ�ї п�д час н�мецько-румунської окупац�ї Одеси.



 На початку Другої св�тової в�йни разом з Академ�єю
наук УРСР був евакуйований до Уфи, де пров�в
масову реорган�зац�ю української науки для потреб
в�йськового часу, дом�гшись видатних результат�в, в
тому числ� в у розвитку оборонної промисловост�.
Олександру Богомольцю   належить �дея створення      
� застосування ун�кального препарату – �мунної
цитотоксичної антиретикулярної сироватки (АЦС).
Цей препарат, в�домий ще п�д назвою «сироватка
Богомольця», прискорював загоєння ран � зм�цнював
�мунну систему людини. П�д час в�йни «сироватка
Богомольця» усп�шно застосовувалася для л�кування
�нфекц�йних хвороб      � перелом�в. Адже, як
зазначають експерти, перебування солдата на
передов�й тод� становило переважно 7 дн�в, п�сля
чого в�н або отримував поранення, або гинув.
Завдяки використанню у польових та евакуац�йних
госп�талях «сироватки Богомольця» та його
методики з консервац�ї донорської кров� сотн� тисяч
поранених радянських солдат�в � оф�цер�в було
повернуто на фронт



У 1945 роц� в�йськовий департамент США з метою п�дняття
престижу в�домства запропонував одному в�домому журнал�сту
опубл�кувати матер�ал про найб�льш сенсац�йну под�ю року.
Багато хто був упевнений, що мова п�де про використання
американцями атомної бомби. І яке ж було здивування м�льйон�в
читач�в, коли журнал�ст визнав сенсац�йною под�єю року,
набагато важлив�шою за атомну бомбу, «дивовижне в�дкриття
радянського ученого Богомольця п�д назвою «АЦ-сироватка», яка
продовжує людин� життя».

Стаття вийшла п�д заголовком «Завтра ви можете стати
молодше» � розпов�ла багатом�льйонн�й аудитор�ї видання про
феноменальний ген�й українського вченого, який присвятив
б�льше сорока рок�в свого життя досл�дженню � запоб�ганню
хвороб, що ведуть до передчасної старост�.

Американський журнал�ст наводив цитати з книги Богомольця
«Продовження життя» (п�сля виходу матер�алу в американськ�й
газет� її розбирали буквально за хвилини), в як�й її автор
стверджував: «Основн� положення боротьби за довгол�ття:
н�якого пересичення! Потр�бно берегти бажання. Воно
могутн�й стимул творчост�, любов�, стимул довгого життя...
150 рок�в повинн� бути визнан� нормальною тривал�стю
життя людини».



Нац�ональний медичний ун�верситет у
Києв�; 
Інститут ф�з�олог�ї Нац�ональної академ�ї
наук України у Києв�;
Вулиц� в Харков�, Волгоград�, Львов�,
Києв�, Харков�. У Києв�, на початку вулиц�
�м. Богомольця, встановлено
мемор�альну дошку.
Мемор�альний парк у Києв�, названий на
честь великого українця. Встановлено
пам’ятник у мемор�альному парку Києва.

Іменем О. О. Богомольця назван�:

На честь О. Богомольця Нацбанк України
випустив пам’ятну монету ном�налом 5
гривень.

Його мармуровий бюст прикрашає київську
станц�ю метро «Ун�верситет»Станц�я метро "Ун�верситет"

О. О. Богомолець (скульптор Михайло Лисенко)

5 гривень 2011 - Олександр Богомолець, Україна
130-та р�чниця - Народження Олександра Богомольця

Вшанування пам'ят�



У жовтн� 1942 року в�дпов�дно до розпорядження Й. Стал�на брав
участь в атомному проект�, координував роботи Ф. Ф. Ланге з
проектування установок збагачення уранової руди за допомогою
центрифуги.

З 1942 року - в�це-президент Академ�ї наук СРСР. 

Навесн� 1944 року Олександр Богомолець повернувся до Києва, де
очолив роботи по в�дтворенню Академ�ї наук УРСР.

В середин� жовтня 1943 року у Богомольця стався прорив плеври �
мимов�льний пневмоторакс на тл� давнього туберкульозу.
Ситуац�я ускладнювалася тим, що вчений, незважаючи на
туберкульоз, багато курив.

У липн� 1946 року стався повторний пневмоторакс. Хворобу
намагалися зупинити, але безусп�шно.

19 липня Олександр Богомолець помер.

Похований видатний український вчений у мемор�альному парку
Києва, посадженому ним � його учнями, б�ля будинку, де в�н жив.


