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            Звертайтеся  до  
бібліотеки ім. В. Кучера 
Деснянського району м. 

Києва 
 

                                  
                     Контактна інформація: 

02166, м. Київ, 
вул. Курчатова 9/21 

     тел. для довідок 519-89-80 
 е-mail: bibliotekakuchera@ukr.net 

 

Чекаємо на Вас: 
понеділок-четвер: 
з 11-оо до 19-оо 

неділя:  з 10-оо до 18-оо 
п’ятниця, субота: вихідний 

останній понеділок місяця – 
санітарний день 

 
Ми завжди раді 

Вам допомогти! 
 

 

 

 

      В. А. Хавкін  був обраний почес-

ним членом багатьох наукових това-

риств та академій країн Європи й Азії. 

    Сьогодні  його  ім’я  по праву вписа-

не в золоті скрижалі найбільших досяг-

нень людства.      

    Помер видатний вчений  Володи-

мир Аронович  Хавкін   26 жовтня 

1930 р.  в  Лозанні, Швейцарія. 

 

      
     У Бердянську у вересні 2005 р.  від-

булося  відкриття  погруддя  великого 

вченого В. А. Хавкіна. 
 

***** 

 Корсак, І. Ф. Імена твої, Україно 

: художньо-документальні оповідання / 

І. Ф. Корсак. - Луцьк : Твердиня, 2007. 

- 299 с. : іл. - (Пантеон). 
 

 

                Шановні друзі!!! 

Додаткову інформацію про        
Володимира Хавкіна  Ви   
можете знайти в нашій               
              бібліотеці. 
 

 

 

 

        Бібліотека 

        Ім. В .Кучера 



       Українець, який врятував  

                       світ  
   Мільйони людей в усьому світі зобо-

в’язані Володимиру Хавкіну життям. 

Саме він, уродженець Одеси, створив 

першу вакцину проти холери і чуми. 

Найдовше – 22 роки – відомий бакте-

ріолог прожив в Індії, рятуючи країну 

від епідемії. За 40 років понад 35 млн. 

чоловік врятувалися завдяки йому від 

страшної хвороби. В Індії Володимира 

звели в ранг божества, а преса охрес-

тила його «благодійником  людства». 

          
     В. Хавкін відмовлявся  від грошо-

вих премій за свої відкриття, вважаючи 

найвищою нагородою  врятовані  ним 

життя. В. Хавкін - єдиний  українець, 

нагороджений  одним із вищих орденів 

Великобританії з рук королеви.  

     А. П. Чехов  говорив про доктора         

Хавкіна: "Це найневідоміша людина, 

великий філантроп, якому аплодує 

вся Європа, а на батьківщині він 

нікому не відомий".                    
 

 

  Боротьба  вченого  з   

хворобами 
    Наприкінці 19 ст. в світі бушували 

небезпечно смертельні хвороби: холе- 

ра та чума. В 1893р. в індійській 

провінціі  Бенгалії люди сотнями 

гинули від холери. І саме сюди  їде 

молодий вчений В. Хавкін, він везе 

щойно створену ним вакцину. Лікар 

впевнений в її ефективності, адже 

випробував її дію на собі. За декілька 

днів В. Хавкін та його помічники 

зробили щеплення 25 тис. чоловік. 

Епідемія пішла на спад.                         

 
   Чотири роки потому В. Хавкін пере-

міг ще страшнішу хворобу – бубонну 

чуму. Її епідемія спалахнула у Бомбеї. 

Щодня «чорна смерть» забирала  сотні 

життів, спустошуючи цілі квартали.   

В. Хавкін одним із перших приїхав у  

вмираюче місто, де створив протичум-

ну лабораторію. Через три місяці необ-

хідний препарат був створений,  дію 

вакцини лікар знову випробував на 

собі. Було врятовано сотні тисяч  

людських життів.  
 

        Шановні  Деснянці! 
 

    Вашій увазі пропонуємо буклет  

присвячений відомому бактеріологу, 

імунологу та епідеміологу – Володи-

миру Хавкіну згідно проекту «Україна 

в контексті світової цивілізації». 

 

      Народився Володимир Хавкін 15 

березня 1860 р. в Одесі у родині вчи-

теля казенної єврейської школи. В 

1879 р. закінчив гімназію у Бердянсь-

ку. Тут у Володимира появилась схи-

льність до природничих наук. Він по-

вернувся до Одеси, де вступив до Но-

воросійського університету. 

          
      Після закінчення університету, в 

1884 р., він  працював у лабораторії     

І. Мечникова  спочатку в Одесі, а  по-

тім вирушив услід за ним до Лозанни у 

Швейцарію. В 29 років  В. Хавкін став 

співробітником  Пастерівського інсти-

туту в Парижі. 

 


