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Про музей І.І. Мечникова у Дворічній 

На території Дворічанського району, (Харківська 
область, Україна) знаходяться населені пункти, 

які в ХІХ столітті входили до маєтку сім’ї Мечни-
кових. В 2015 році, за ініціативою Дворічанського 
Центру дитячої та юнацької творчості (ЦДЮТ) було 
створено музей «Наш великий земляк І.І. Мечни-
ков  — Громадянин світу». Його експозиція знахо-
диться у будівлі Дворічанського ЦДЮТ Дворічан-
ської районної ради Харківської області. Діяльність 
музею спрямована на збереження та популяризації 
духовної культури Слобожанщини, зокрема, на ство-
рення літопису сторінок нашого краю, пов’язаних із 
малою батьківщиною великого вченого. 

Зусиллями ЦДЮТ, за підтримки громадськості 
району, музей було організовано за один рік. Для 
зміцнення його матеріально-технічної бази залучені 
спонсорські та благодійні внески від сільських рад та 
господарств району. На ці кошти придбані будівель-
ні матеріали та обладнання для музею на малій бать-
ківщині великого вченого. 

В процесі краєзнавчо-пошукової роботи створено 
фонд музейних предметів та музейних колекцій іс-
торико-культурного змісту відповідно до завдань, 
поставлених перед музеєм. Музей налічує майже 400 
експонатів основного фонду.

На сьогоднішній день діє Стратегічний план роз-
витку музею «Наш великий земляк І.І. Мечников — 
Громадянин світу» на 2018/2027 роки. Він перед-
бачає поширення знань про вченого, залучення до 
музею широкого загалу відвідувачів, забезпечення 
повноцінного функціонування музею як наукового 
та культурно-просвітницького центру.

В музеї проводяться екскурсії для відвідувачів різ-
них вікових категорій, починаючи з учнів молодших 
класів загальноосвітніх закладів регіону до студентів 
та викладачів вищих навчальних закладів, для ту-
ристських груп, які подорожують Слобожанським 
краєм.

За останні роки ми активізували співпрацю з ба-
гатьма вищими навчальними закладами. Форми на-

шої співпраці: викладачі ВУЗів є консультантами і 
кураторами для учнів нашого району в різних сек-
ціях територіального відділення МАН; надають нам 
консультації та рекомендації з наповнюваності екс-
позиції новоствореного музею «Наш великий земляк 
І.І. Мечников — Громадянин світу» відповідно до єв-
ропейських стандартів.

Музей співпрацює з Інститутом мікробіології та 
імунології імені І.І. Мечникова НАМН України, Хар-
ківським національним медичним університетом, 
Харківським національним університетом імені  
В.Н. Каразіна, Клубом історії харківської медицини, 
Харківською державною науковою медичною біблі-
отекою, Київським інститутом геронтології, Одесь-
ким національним університетом. 

Нас підтримують вчені-послідовники І.І. Мечни-
кова з Ізраїлю, США, Франції, Великобританії, Латвії 
шляхом проведення міжнародних інтернет-конфе-
ренцій. Музей налагоджує зв’язки із зарубіжними 
дослідниками. Так, серед кореспондентів є пись-
менник і публіцист Семен Рєзнік (Вашингтон, округ 
Колумбія, США) автор книги  «Ілля Мечников» 
(видання 1973 року), професор біології Вашингтон-
ського університету (США) Гвен Рендольф. Завдяки 
директору музею історії медицини імені Страдиня 
(м.  Рига) Юріс Салакс Музей отримав інформацію 
про предмети колекції сім’ї Мечникових, яку в 1926 
році привезла в СРСР його дружина Ольга. Зокрема 
серед них є нобелівська медаль, яку отримав Мечни-
ков в 1908 році.

«Илья Мечников: наследие и вдохновение» – таку 
презентацію надіслав нам доктор Саймон Гордон 
(Оксфорд, Великобританія). Почесний професор 
інституту Пастера (Париж, Франція) Жан-Марк Ка-
вільон в листі до нас назвав Мечникова своїм улю-
бленим героєм і активно допомагає у розширенні 
експозиції музею.

Ілля Стамблер і Люба Вікански із Ізраїлю – наші 
сучасники, вчені-послідовники Мечникова, активно 
співпрацюють із Музеєм. 
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За результатами пошукової роботи було видано 
збірки: «Краєзнавчі шляхи Дворічанщини», «Слава і 
гордість Дворічанщини», «Крізь терні до зірок: жит-
тєвий та науковий шлях І.І. Мечникова до визнання». 

В 2017 році вийшла збірка про дитячі та юнацькі 
роки Іллі Мечникова: «Все починається з дитин-
ства…», в яку ввійшли уривки з книг і періодичної 
преси, роботи письменників та науковців-послідов-
ників його вчення. Ця праця була видана за сприян-
ня студентів та викладачів філологічного факультету 
ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Починаючи з 2016 року на базі Музею проводять-
ся Міжнародні інтернет-конференції, присвячені  
І.І. Мечникову. 

Музей проводить тематичні мечниковські читан-
ня, в яких приймають участь науковці та дослід-
ники наукової спадщини І.І. Мечникова. У першій 
з числа цих конференцій: «Сучасні проблеми еко-
логії, імунітету та ортобіозу в світлі наукових ідей 
І.І.Мечникова» прийняв участь директор музею іс-
торії Одеського національного університету імені 
І.І.Мечникова, кандидат історичних наук В’ячеслав 
Кузнєцов. Він заявив: «Давайте разом зробимо все 
для того, щоб Мечникова називали українським Но-
белівським лауреатом». Він передав до експозиції 
Музея цікаві артефакти: ексклюзивне видання кни-
ги про Одеський університет, поштовий конверт та 
ювілейну монету номіналом 2 гривні. 

Другі мечниковські читання відбулися 18—19 
травня 2018 року. Вони мали назву «Свято наукових 
нагород» і були присвячені 110-й річниці вручення  
І.І. Мечникову Нобелівської премії. 

Треті мечниковські читання відбулися 15 травня 
2019 року. Їх провели за активною участю обдаро-
ваної молоді регіону. Молоді люди мали можливість 
для спілкування з науковцями з метою самовизна-
чення щодо майбутньої професії. В резолюції цього 
заходу учасники записали: «Необхідно проводити 
екскурсію в цей музей для школярів, студентів не 
тільки м. Харкова і області, а і для всієї України».

Співробітники Музею є авторами пропозиції щодо 
інвестиційної програми «Збереження та відроджен-
ня спадщини сім’ї Мечникових в Дворічанському 
районі як історико-культурної спадщини Слобо-
жанщини». Вона включає в себе відродження архі-
тектурно-культурного комплексу родового гнізда 
сім’ї Мечникових в селі Новомлинськ, ексклюзив-
ної історичної пам’ятки Дворічанського району та 
Слобожанщини. Центром його має стати церква, де 
хрестили Іллю Мечникова, музей «Українська хата», 
музей крейдяної скульптури.

Від учасників міжнародної конференції надійшла 
пропозиція про створення літнього наметового та-
бору екологічного спрямування «Стежками Іллі 
Мечникова» з повною інфраструктурою та комплек-
сом спортивно-розважальних послуг для активного 

відпочинку молоді, підтримки організованої турист-
сько-оздоровчої і екскурсійної роботи серед дітей 
та підлітків під час проведення екскурсій за турист-
ським маршрутом «Мечниківськими місцями Дво-
річанщини». 

Вчені і краєзнавці з різних країн в знак великої по-
ваги і вдячності до вченого створили Міжнародну 
електронну книгу пам’яті «Мечников — світу, наро-
ди світу — великому сину». В цьому проекті взяли 
участь представники 14 країн, де жив і працював 
Ілля Ілліч. До співучасті у написанні такої масштаб-
ної і незвичної книги приєднався і Дворічанський 
музей. З метою увіковічення пам’яті великого вчено-
го розроблений Статут Міжнародного благодійного 
фонду пам’яті І.І. Мечникова. 

Соратник і друг Іллі Ілліча, відомий вчений Мико-
ла Федорович Гамалія, написав: «…люди завжди бу-
дуть із вдячністю згадувати ім’я великого натураліс-
та Іллі Мечникова, який поклав блискучий початок 
справі боротьби за здоров’я людини».

В зв’язку з відзначенням 175-ї річниці з дня наро-
дження першого Нобелівського лауреата Слобожан-
щини ми виступили з ініціативою створення нового 
пам’ятника великому земляку.

Навесні 2020 року висаджено 1750 дерев — це сади 
пам’яті Іллі Мечникова. Була відкрита Алея прапорів 
14-ти країн світу, де жив і працював Мечников.

В планах Музею відкрити учнівський науково-до-
слідницький центр «Ідеї І.І.Мечникова живуть у ХХІ 
столітті».

За вагомий внесок у справу виховання учнівської 
молоді, відродження та примноження культурних 
надбань та історичної спадщини українського наро-
ду, пропаганду пам’яток історії, культури і природи, 
формування та збереження музейного фонду Укра-
їни музею «Наш великий земляк І.І. Мечников  — 
Громадянин світу» наказом Міністерства освіти і 
науки України від 22.07.2020 №945 присвоєно звання 
«Зразковий музей».

Ми прагнемо, щоб музей став центром спілкування 
науковців, обдарованої молоді, він має стимулювати 
молодь до вивчення історії рідного краю. Перспекти-
ва нашої роботи — це активізація співпраці науков-
ців області, України та творчої, обдарованої молоді 
на базі нашого музею з питань вивчення спадщини 
Мечникова та популяризації його ідей.

Наукова спадщина Іллі Мечникова актуальна, як 
ніколи, в теперішній час.

Ми вважаємо, що лише об’єднані зусилля вчених 
всього світу допоможуть перемогти COVID-19 і ста-
нуть новою сходинкою в розвитку науки.

Разом ми переможемо!
Музей запрошує усіх небайдужих до діла та осо-

бистості І.І. Мечникова на Дворічанщину. Наша 
мета — стати центром спілкування вчених-послідов-
ників Мечникова.



40	 Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2020, № 2(Б) (спецвипуск)      

До 175-річчя з Дня нароДження і.і. Мечнікова

Контактна інформація: Бервено Ольга Миколаївна — директор Дворічанського  
Центру дитячої та юнацької творчості Дворічанської районної ради Харківської області,  

тел.: 057-50-7-61-85, моб. 095-430-0466, Харківська область, смт. Дворічна,  
провул. Спортивний, 14, е-mail: dvo-cdyt@ukr.net

Стаття надійшла 08.10.2020 р.

Про музей И.И. Мечникова в Двуречной
О.Н. Бервено

В связи с тем, что в 2020 году весь мир отмечает 175-летие со дня рождения И. И. Мечникова, с целью 
сохранения и популяризации духовной культуры Слобожанщины, создания летописи малоизвестных 
страниц истории нашего края, на малой родине великого ученого проведен ряд мероприятий.

По инициативе Двуречанского Центра детского и юношеского творчества в 2015 году создан музей 
«Наш великий земляк И.И.  Мечников — Гражданин мира», разработан стратегический план его раз-
вития.

В процессе краеведческо-поисковой работы создан фонд музейных предметов и музейных коллекций 
историко-культурного содержания в соответствии с задачами, поставленными перед музеем.  Музей на-
считывает почти 400 экспонатов основного фонда.

В музее проводятся экскурсии для посетителей разных возрастов.  За последние годы мы активизиро-
вали сотрудничество со многими высшими учебными заведениями.

Нас поддерживают ученые-последователи И.И. Мечникова из Израиля, США, Франции, Великобрита-
нии, Латвии путем проведения международных интернет-конференций.

Традиционным стало проведение ежегодных Мечниковских чтений.
Ключевые слова: Мечников, юбилей, музей, экскурсии, туристы, сотрудничество, международные 

связи, книги, сборники, конференции, фонд.

Про музей И.И. Мечникова в Дворечной
О.Н. Бервено

Due to the fact that in 2020 the whole world celebrates the 175th anniversary of the birth of I.I. Mechnikov, in 
order to preserve and promote the spiritual culture of Slobozhanshchina and to create a chronicle of unknown 
pages of the history of our region that is the small motherland of the great scientist, a number of events have 
been held. At the initiative of Dvorichna Children and Youth Creativity Center in 2015 the museum “Our great 
countryman I.I. Mechnikov — the Citizen of the World “ was established and a strategic plan for its development 
was developed.

In the process of researches a fund of museum objects and museum collections of historical and cultural 
content was created in accordance with the tasks set for the museum. The museum has almost 400 exhibits of 
the main fund.

The museum offers tours for visitors of all ages. In recent years we have intensified cooperation with many 
higher education establishments.

We are supported by scientists-followers of I.I. Mechnikov from Israel, the USA, France, Great Britain, Latvia 
by holding international Internet conferences.

It has become a tradition to hold annual Mechnikov readings.
Key Words: Mechnikov, anniversary, museum, excursions, tourists, cooperation, international relations, 

books, collections, conferences, fund.


