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Шановні Деснянці!  

 

     Вашій увазі пропонуємо пам’ятку, 

присвячену видатному українському 

ученому-патофізіологу – Олександрові 

Богомольцю  до 140-річчя від дня 

народження. 

.  

 
 

 

 

     Хлопчик виховувався у родовому маєтку 

діда до повернення із заслання батька. 
 

     1900 року Олександр Богомолець 

закінчив із золотою медаллю 1-у Київську 

гімназію і вступив на юридичний факультет 

університету Св. Володимира, але того ж 

року перевівся на медичний факультет.  
      

     За станом здоров'я у січні 1901 р. він 

переїздить до Одеси, де продовжує навчання 

на медичному факультеті Новоросійського 

університету. 
  

     Під час навчання на другому курсі 

університету Олександр Богомолець 

опублікував першу наукову роботу  

«До питання про будову і мікрофізіологію 

бруннерових залоз» (1902). 
 

     У 1906 році майбутній учений закінчив 

університет на «відмінно» і був удостоєний 

звання лікаря. 

     У 1907 році його призначено 

понадштатним лаборантом на кафедрі 

загальної патології Новоросійського 

університету, а з 1910 року - приват-

доцентом цієї кафедри. 
 

Життя та наукова 

діяльність  

     У січні 1911 року Богомольця 

відряджено за кордон на один рік для 

підготовки до професорського звання.  
 

     Він працював у кращих клініках та  

університетах Франції і Німеччини. 
 

     Після повернення його призначено 

екстраординарним професором 

кафедри загальної патології і 

бактеріології медичного факультету 

Імператорського Миколаївського 

університету (нині Саратовський 

університет). Цю посаду він обіймав по 

1925 рік. 
 

   У 1925 році він переїздить до Москви, 

оскільки був обраний професором на 

кафедрі патологічної фізіології 

медичного факультету 2-го 

Московського державного університету.  
      

     1930 року Олександр Богомолець 

переїздить до Києва, де згодом стає 

президентом Академії наук Української 

РСР та директором двох інститутів - 

Інституту експериментальної біології і 

патології та Інституту клінічної 

фізіології Академії наук України.  
     

     На початку війни разом із Академією 

наук його було евакуйовано до Уфи, де 

він зумів провести масову 

реорганізацію української науки для потреб 

воєнного часу. 
  

     Весною 1944 року учений повернувся до 

звільненого Києва та очолив роботи з 

відтворення Академії наук. 
      

     Праці академіка Богомольця сприяли 

розвиткові практично всіх галузей 

патологічної фізіології.  
 

     Вони стосувалися питань ендокринології, 

порушення обміну речовин, імунітету й 

алергії, раку, патології кровообігу (зокрема 

гіпертонії), патогенезу шоку, механізму дії 

переливання крові, старіння організму тощо. 
      

     Помер Олександр 

Олександрович 

Богомолець 19 липня 

1946 року від 

туберкульозу.  
 

     Похований 

академік в парку, 

посадженому ним і 

його учнями, біля 

будинку, де він жив.  

 
 

В ш а н у в а н н я  п а м ’ я т і  

1946 р. - Меморіальний дендропарк імені О. 

О. Богомольця (вул. Академіка Богомольця, 

2, м. Київ); 

1946 р. - Київський медичний інститут 

носить ім'я О. О. Богомольця; 

1953 р. - Інститут Фізіології ім. Богомольця 

НАНУ; 

1953 р. - Академія наук УРСР заснувала  

Премію імені О. О. Богомольця. 
 

     На його честь названі вулиці у містах 

України: Києві, Броварах, Харкові, Львові. 

та Києві. 

Олександр Олександрович 

Богомолець народився 24 

травня 1881 року в Києві,  

у Лук'янівській в'язниці, де 

на той час знаходилися його 

мати - політична ув'язнена 

Софія Богомолець, 

засуджена до 18 років 

каторги, і батько, Олександр 

Михайлович, земський лікар, 

засуджений за участь у 

революційному русі до 

заслання в Сибір на 7 років. 

Тому хлопчик виховувався у 

родовому маєтку діда до 

повернення із заслання 

батька. 
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