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Наука може і повинна в майбутньому                                          

дарувати людям щасливе існування 

І.І. Мечников 

  

  Ілля Ілліч Мечников -  науковець світового рівня, філософ, вітчизняний 

зоолог, біолог, бактеріолог, фізіолог і патолог, один з основоположників 

порівняльної патології запалення, еволюційної ембріології і вітчизняної 

мікробіології, імунології, творець вчення про фагоцитоз і теорії 

імунітету, засновник наукової геронтології, творець наукової школи, 

член корреспондент (1883), почесний член (1902) Петербурзької 

Академії Наук. З 1888 року працював в Пастерівському інституті 

(Париж). Спільно з Н.Ф. Гамалія заснував першу бактеріологічну 

станцію (1886). Відкрив явище фагоцитозу (1882). Ілля Ілліч в головній 

праці свого життя «Несприйнятливість в інфекційних хворобах» (1901) 

виклав фагоцитарну теорію імунітету. Створив теорію походження 

багатоклітинних організмів. Велике значення мають його роботи з 

проблеми старіння, присвячені збільшенню тривалості життя людини. 

Навіть відкриттям болгарської палички - основи для виготовлення 

кефіру - ми зобов'язані цьому вченому. І.І. Мечников є лауреатом 

Нобелівської премії разом із П. Ерліхом з фізіології і медицини (1908). 

 



Праці І.І.Мечнікова і книги про нього: 

 

Безредка А.  История одной идеи. Творчество Мечникова: 

биография отдельного лица / А. Безредка; пер. А. Л. Ясная. – Харьков, 

1926. - 99 с.   61(092)Мечников/Б 40 

 
Автор книги мікробіолог і імунолог А. М. Безредка (1870-1940) - учень І. І. 

Мечникова, викладає його революційні ідеї в галузі еволюційної ембріології, 

фагоцитозу і внутрішньоклітинного травлення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      До сторіччя з дня народження Іллі Ілліча Мечникова. 1845-1945: 

(доповіді, зроблені на ювілейному засіданні АН УРСР): доклад, тезисы 

доклада /АН УРСР; ред. Д. Г. Третьяков. - Вид-во АН УРСР, 1946. - 66 с. 

61(092)Мечников/Д 55                                                                                                            
В збірнику друкуються виступи, присвячені вшануванню пам’яті І.І.Мечнікова. 

 



 
 
  

Залкинд С. Я. Илья Ильич Мечников. Жизнь и творческий путь: биография 

отдельного лица. - М., 1957. - 159 с.   61(092)Мечников/З-23                 
     

Видання присвячене біографічним та науковим аспектам життєвого шляху професора І.І. 

Мечникова – знаменитого вченого, філософа, вітчизняного зоолога, біолога, фізіолога, 

мікробіолога, імунолога і патолога, який своїми науковими досягненнями  вніс вагомий внесок в 

розвиток вітчизняної і світової науки.  

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

   

 

 

 Карлик Л. Н. Мечников (1845-1916): биография отдельного 

лица. - М., 1946. - 129 с. - (Выдающиеся деятели русской 

медицины).   61(092)Мечников/К 23 

 
У виданні викладено короткий нарис наукової діяльності, ідей та життя великого 

вченого, що зробив величезний вплив на розвиток світової науки. 

 



 
 
 
 

Клейн Б.І. Ілля Ілліч Мечніков (Життя та 

наукова діяльність).-К., 1947.- 30с. 

 
Видання присвячене 30-річчю з дня смерті вченого. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Могилевский, Б. Л. 

Жизнь Мечникова. Повесть о великом русском биологе. – 

Харьков, 1955. - 296 с.   61(092)Мечников/М 74 
У повісті популярно розповідається про життя вченого, його відкриття, які 

створили епоху в біології та медицині. 

 



 
 

Наукові праці І. І. Мечникова та його харківських учнів у фонді Харківської наукової 

медичної бібліотеки [Текст] : друкований каталог / МОЗ України, Харківська НМБ ; 

ред.: О. М. Клімова, І. О. Бражник ; укл.: О. І. Мікуліна, Л. П. Беззубець. - Харків : 

Вид-во "Федорко", 2016. - 150 с.  61(092)Мечников/Н 34  
 

      Каталог присвячено першому Нобелевському лауреату Слобожанщини, видатному вченому І.І.Мечникову та 

його харківським послідовникам: С.І.Златогорову, С.В.Коршуну, В.І.Недригайлову – засновникам 

харківської школи імунологів. 

Каталог містить відомості про друковані наукові праці І.І.Мечникова, його харківських учнів та літературу 

про І.І.Мечникова у фонді КЗОЗ «Харківська наукова медична бібліотека». 

Видання розраховано на лікарів-імунологів, мікробіологів, епідеміологів, інфекціоністів, студентів-медиків, 

істориків медицини, краєзнавців та всіх, хто вивчає історію медицини. 

 

 

 
             

 
 
  
 
 
Резник С.  Мечников: биография отдельного лица - М., 1973. - 

367 с. - (Жизнь замечательных людей).   61(092)Мечников/Р 34 
Ця книга про великого російською ученого-дарвініста другої половини 

XIX - початку XX століття. І. І. Мечников разом з А. О. Ковалевським 

заснував порівняльну ембріологію. Його фагоцитарная теорія імунітету 

стала основою вчення про боротьбу організму з інфекційними хворобами. 

Мечников вніс важливий внесок у вивчення холери, черевного і поворотного 

тифу, туберкульозу та інших захворювань. І. І. Мечников заклав основи 
геронтології - науки про продовження життя.

 

 

 



                                              
 

         

 

Мечников, И. И. Академическое собрание 

сочинений [Текст] : научное издание. Т. 11. Этюды 

о природе человека. Опыт оптимистической 

философии / И. И. Мечников ; ред. Г. В. 

Выгодчиков. - М. : Медгиз , 1956. - 267 с. 616/М 55 

 
У книзі вчений докладно розглядає "дисгармонії" організму, 

недосконалості будови і функцій людського тіла і робить з 

цього висновок - "старість наша є хвороба, яку треба лікувати, 

як будь-яку іншу". Виявляється, в самому організмі людини 

закладені можливості, що дозволяють успішно боротися з 

ненормальною, патологічної старістю, за продовження життя. 

       

 

 

 

 

 

Мечников, И. И. Академическое собрание сочинений 

[Текст] : научное издание. Т. 12. Этюды оптимизма / И. И. 

Мечников ; ред. Г. В. Выгодчиков. - М. : Медгиз , 1956. - 

322 с. 616/М 55 
"Етюди оптимізму", як і "Етюди про природу людини", продовженням 

яких вони є, займають в науковій спадщині Іллі Ілліча Мечникова 

особливе місце. Вони далеко виходять за межі власне біологічних і 

медичних проблем, яким великий натураліст до публікації "Етюдів" 

присвятив сорок років натхненної наукової праці. Дійсно, це трактат 

про життя і смерть - в буквальному і переносному сенсі цього слова, і 

він не може залишити байдужим жодної мислячої людини. 

 

 



 
 

 

 

Мечников, И. И.  Вопросы иммунитета 

[Текст] : избранные труды / И. И. Мечников ; 

ред. Л. А. Зильбер. - М. : Изд-во АН СССР, 

1951. - 734 с. : табл. - (Классики науки). - 

Указ.: с.725-732. 616.093.2/М 55 
 

   У виданні зібрані основні праці І. І. Мечникова з питань 

імунітету. Найбільш значна частина їх присвячена 

становленню, розвитку і захисту фагоцитарної теорії. 

В цей том включені і дві невеликі роботи І. І. Мечникова, 

зроблені ним спільно з його найближчим співробітником 

А. М. Безредко, з питаннь брюшнотифозної вакцинації. Ці 

роботи встановлюють деякі факти: принципову важливість 

в питаннях вивчення вакцинації проти інфекційних 

хвороб. 

 

 
 

 

Мечников, И. И. Избранные биологические 

произведения [Текст] : научное издание / И. И. 

Мечников ; ред., авт. примеч. В. А. Догель, ред., 

авт. примеч. А. Е. Гайсинович ; Академия наук 

Союза ССР. - Москва : Издательство Академии 

наук СССР, 1950. - 796 с. : ил. - (Классики науки). - 

Библиогр.: с.726-740 . 616 

М 55 
   

 У виданні зібрані біологічні твори І. І. Мечникова. 

 Представлено  такі сторони  його діяльності: дарвінізм, 

порівняльна  ембріологія, порівняльна патологія. 
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