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(1918), який планувався в структурі 

УАН. Під час організації Ботанічного 

саду В.І.Липський виступав не тільки 

як науковець-теоретик організації бо-

танічних садів, а й як безпосередній 

втілювач цих ідей на практиці. Його 

теоретичні погляди на створення бота-

нічних садів викладені в праці “Бота-

нічний сад Української Академії наук 

і його завдання”(1927), в якій він ви-

клав детальний план і структуру саду, 

визначив завдання саду як наукової 

установи. 

У період становлення та зміцнен-

ня Української академії наук учений 

своїми знаннями прислужився справі 

організації науки в Україні. Окрім за-

відування Ботанічним садом і кафе-

дрою квіткових рослин, В.І.Липський 

брав активну участь в організації та 

роботі різних академічних структур, 

зокрема природничого профілю. Ві-

дома його діяльність у Комісії УАН по 

вивченню природних багатств Украї-

ни, створеної в 1919 р., у Комісії по ви-

вченню фауни України. Він працював 

у Видавничій комісії ІІ відділу УАН, 

очолював Комісію енциклопедичного 

словника, Комісію по ревізії бібліоте-

ки УАН, був представником академії 

у Військово-промисловому комітеті. 

У 1920 р. В.І.Липського було обрано 

до Господарського правління УАН як 

представника ІІ відділу. На початку 

1921 р. він став членом Угодової комі-

сії по об’єднанню Української академії 

наук з Українським науковим товари-

ством. 

У 1928 р. В.І.Липського було обра-

но членом-кореспондентом Академії 

наук СРСР. Помер вчений 24 лютого 

1937 р. в Одесі. На його честь вітчизня-

ними та іноземними ботаніками назва-

но 2 роди та 56 видів рослин. 

Заболотний Данило Кирилович — ви-

датний вчений-медик, мікробіолог 

і епідеміолог, академік АН України 

(1922), її президент у 1928 — 1929 рр. 

Народився 28 грудня 1866 р. у селі 

Чоботарка Подільської губернії (нині 

Вінницької області) в сім’ї селянина 

Кирила Заболотного. Будучи студентом 

Новоросійського університету (1889), 

зазнав переслідувань з боку влади за 

участь у революційних заворушеннях. 

У 1889—1891 рр. працював на Одесь-

кій бактеріологічній станції й закін-

чив екстерном фізико-математичний 

факультет Новоросійського універ-

ситету (1891) та медичний факультет 

Київського університету (1894). У сту-

дентські роки (1892—1893) працював 

під керівництвом В.В.Підвисоцького 

на кафедрі загальної патології Київ-

ського університету. У 1894—1895 рр. 

Д.К.Заболотний — лікар-епідеміолог у 

Подільській губернії, працював на лік-

відації епідемічних спалахів холери та 

дифтерії, організував бактеріологічну 

лабораторію в Кам’янці-Подільському. 

У 1895—1897 рр. — лікар Київського 

військового шпиталю, згодом завідую-

чий заразним відділенням і лаборато-

рією шпиталю. Водночас (1895) обра-

ний за конкурсом на посаду асистента 

кафедри загальної патології медичного 

факультету Київського університе-

ту, секретар редколегії журналу “Рус-
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ский архив патологии, клинической 

медицины и бактериологии”. У 1897 р. 

виїхав з Києва до Бомбею у складі екс-

педиції під керівництвом професора 

В.К.Високовича для вивчення епідемії 

чуми в Індії, згодом — у Джидду та інші 

міста Аравійського півострова для до-

слідження можливих шляхів переносу 

чуми. Наприкінці 1897 р. на запрошен-

ня І.І.Мечникова виїхав до Парижу 

для обробки в Пастерівському інсти-

туті зібраного експедиційного матері-

алу. Повернувшись у березні 1898 р., 

відбув у складі експедиції в Монголію 

і Китай (як керівник) для вивчення 

ендемічних вогнищ чуми. У 1898 р. 

був обраний професором Жіночо-

го медичного інституту в Петербурзі 

(згодом 1-й Ленінградський медінсти-

тут), організував на цій базі та очолив 

першу в Російській імперії самостійну 

кафедру медичної мікробіології, якою 

керував до 1928 р. У 1899 р. — експе-

диція до Персії, Аравії та Месопотамії, 

у 1900 р. — відрядження російським 

урядом на спалах чуми в Шотландії, на 

зворотному шляху перебував у Порту-

галії та Марокко. 

З 1903 р. Д.К.Заболотний працював 

також в Інституті експериментальної 

медицини (ІЕМ) в Петербурзі, у від-

ділі загальної мікробіології, в 1906 р. 

призначений завідувачем лаборато-

рії експериментальної сифілідології 

ІЕМ. Захистив у Військово-медичній 

академії (1908) докторську дисерта-

цію “К вопросу о патогенезе сифили-

са”. У 1911 р. знову в експедиції (ке-

рівник) з вивчення епідемії легеневої 

чуми в Маньчжурії та Китаї, ним було 

виявлено тарбагана, хворого на чуму, 

і вперше (спільно з Л.М.Ісаєвим) ви-

ділено чисту культуру чумної бактерії. 

Д.К.Заболотний керував спеціально 

створеними (1913) дослідницькими 

загонами ІЕМ з вивчення причин ен-

демічності чуми на південному сході 

Росії і організував перші в історії про-

тичумні лабораторії.

У 1920—1923 рр. Д.К.Заболотний 

працює ректором Одеської медич-

ної академії (згодом реорганізована в 

Одеський медичний інститут), де ство-

рив і очолив кафедру епідеміології, а 

згодом (з 1922 р.) ще й кафедру мікро-

біології. У 1923—1928 рр. — завідувач 

кафедри мікробіології та епідеміології 

Військово-медичної академії (ВМА) в 

Ленінграді.

У зв’язку з обранням його прези-

дентом Всеукраїнської академії наук 

Д.К.Заболотний в 1928 р. переїздить 

до Києва. У 1929 р. — директор ство-

реного за його ініціативою Інституту 

мікробіології (тепер Інститут мікробіо-

логії та вірусології ім. Д.К.Заболотного 

НАН України).

У листопаді 1929 р., повертаючись 

з Ленінграда, де він остаточно передав 

свої справи з керівництва кафедрою у 

Д. Заболотний
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ВМА, Д.К.Заболотний тяжко захворів. 

Серед лікарів, які намагалися вряту-

вати хворого, були і М.Д.Стражеско, 

і М.М.Губергриц, але все було марно. 

Помер він 15 грудня 1929 р. у Києві, 

похований у с. Чоботарка (нині с. За-

болотне), де створено його музей.

Наукові праці Д.К.Заболотного 

присвячено етіології, патогенезу, 

епідеміології та профілактиці голо-

вним чином трьох інфекцій — чуми, 

холери та сифілісу. Він є одним із за-

сновників вітчизняної епідеміології. 

Брав участь у ліквідації в Російській 

імперії епідемій холери (1894, 1909, 

1910, 1918), входив до складу експе-

дицій з вивчення чуми в Індії, Єгипті, 

Монголії, Маньчжурії, Китаї (1897, 

1898, 1910—1911), Ірані (1899), Шот-

ландії (1900). Вперше (1899) висунув 

гіпотезу про природні вогнища чуми 

та про гризунів як носіїв і зберігачів 

її збудника й джерело зараження лю-

дини (тарбагани, ховрахи, пацюки). 

При цьому він вперше звернув увагу 

на можливість трансмісивної пере-

дачі чуми через ектопаразитів, які іс-

нують на гризунах. Встановив шляхи 

передачі бубонної та легеневої чуми, 

опрацював методики виготовлення 

протичумних вакцин і сироваток. Ре-

зультати його досліджень дозволили 

впровадити раціональні запобіжні за-

ходи й створити мережу протичумних 

закладів. Детально дослідивши різні 

спалахи чуми, Д.К.Заболотний ство-

рив свою класичну епідеміологічну 

формулу про три фактори, необхідні 

й достатні для розвитку і поширення 

епідемій чуми, а саме наявність енде-

мічних вогнищ, соціальні умови і ма-

сові переміщення людей (пілігримаж). 

Соціальна спрямованість в оцінці 

факторів, які впливають на розповсю-

дженість будь-яких епідемій, на роз-

виток епідемічного процесу взагалі, є 

характерною особливістю епідеміоло-

гічних досліджень Д.К.Заболотного. 

Він розглядав епідеміологію як науку, 

яка повинна вивчати впливи факторів 

зовнішнього середовища на розвиток 

епідемічних процесів, тобто те, що 

сьогодні прийнято називати епідеміо-

логічною екологією.

Вивчаючи епідеміологію холери, 

Д.К.Заболотний відкрив феномен іс-

нування серед здорових людей но-

сіїв холерних вібріонів. Довів (1893) 

у героїчному досліді на собі (разом з 

І.Г.Савченком в київській лабораторії 

В.В.Підвисоцького) ефективність пе-

роральної імунізації та вакцинації про-

ти холери.

Для виконання докторської ди-

сертації ним була створена експери-

ментальна модель сифілісу на мавпах-

бабуїнах (1909). 

Д.К.Заболотний організував у 

1918 р. вакцино-сироваткову комісію 

в Інституті експериментальної меди-

цини і в 1916 р. — науково-виробничу 

лабораторію з виготовлення вакцин 

проти черевного тифу та холери при 

Жіночому медичному інституті. 

Автор посібника “Основи  епі-

демі ології” (1927). Створив науко ву 

школу, серед його учнів В.М.Космо-

даміанський, Л.М.Ісаєв, І.О.Демінсь-

кий (загинув  в чумній експедиції в 

1912 р.), М.О.Лебедєва, В.М.Міхель, 

Л.М.Беляєв, І.В.Ма мон тов (загинули в 

чумній експедиції в 1911 р.).

Як президент ВУАН Д.К.Забо-

лотний намагався посилити зв’язок 

науки з практикою, завдяки його зу-

силлям зміцніли технічні, аграрні та 

біологічні дослідні ланки академії, 

були організовані нові наукові інсти-

тути. Він був у перших лавах борців за 

профілактичну спрямованість в меди-
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цині та охороні здоров’я. При ньому 

значно поповнився склад ВУАН, було 

проведено вибори 33 нових членів 

академії, серед яких О.О.Богомолець, 

О.В.Палладін, Є.О.Патон, М.М.Фе-

доров, О.В.Леонтович, Д.К.Третьяков, 

А.О.Сапєгін та ін.

Д.К.Заболотний — один із засно-

вників Міжнародного товариства мі-

кробіологів. Президією НАН України 

 засновано премію імені Д.К.Заболот-

ного. Його ім’я присвоєно Інституту 

 мікробіології та вірусології НАН Украї-

ни. Академік АН СРСР (1929).

Богомолець Олександр Олександро-
вич — видатний учений-медик, ака-

демік АН України (1929), її президент 

у 1930—1946 рр. Народився 24 трав-

ня 1881 р. в Лук’янівській в’язниці в 

Києві (мати — заарештована Софія 

Присецька, представник партії на-

родників, з дворян, батько — Олек-

сандр Богомолець, лікар). Починав 

вчитися в ніжинській гімназії. По за-

кінченні 1-ї Київської гімназії (із зо-

лотою медаллю) в 1900 р. вступив до 

Київського університету, спочатку на 

юридичний факультет, з якого перей-

шов на медичний, де глибоко захопив-

ся теоретичною медициною під впли-

вом професора В.В.Підвисоцького, 

завідувача кафедри загальної па то-

логії, учня І.І.Мечникова. Слі дом 

за В.В.Підвисоцьким, який ор га-

нізував медичний факультет в Ново-

російському (Одеса) університеті й 

був призначений деканом та обраний 

ординарним професором по кафедрі 

загальної патології, О.О.Богомолець 

перебрався з осені 1901 р. в Одесу. 

Саме робота під керівництвом профе-

сора В.В.Підвисоцького стала осно-

вою, на якій в студентські роки почав 

формуватися світогляд майбутнього 

вченого. Вже в 1902 р. студент Бого-

молець публікує першу наукову працю 

“К вопросу о строении и микрофизи-

ологии бруннеровых желез”. У цілому 

впродовж студентських ро ків він опу-

блікував п’ять праць, які не втратили 

свого значення до сьогодні. Завдяки 

В.В.Підвисоцькому у майбутнього вче-

ного сформувалася особлива прихиль-

ність до морфологічних досліджень, 

яка була розвинута під впливом гісто-

лога професора О.Ф.Маньківського, 

Ю.К.Дупленко

Богомолець Олександр Олександрович
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