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Будинок, в якому народився 

С. П. Боткін. Москва, 

Земляний вал, 35

Дерев’яна коробка  

«Чай Петра Боткина и сыновей 

в Москве». До 1917 р.

Народився Сергій Петрович Боткін 

17 вересня 1832 р. в Москві в купецькій 

родині. Його батько, відомий торговець

чаєм, купець 1-ї гільдії і потомствений

почесний громадянин. Майже всі діти

Петра Боткіна стали знаменитими. 

У 1850 р. С. П. Боткін вступив на медичний

факультет Московського університету. 

Під впливом таких видатних своїх

учителів, як хірург Ф. І. Іноземцев, фізіолог

І. Т. Глєбов, терапевт І. В. Варвинський, 

виявив великий інтерес до наукової роботи. 

У 1855 р. закінчив навчання зі званням  

лікаря з відзнакою.



Після закінчення Московського

університету з патріотичних

міркувань молодий лікар восени

1855 р. під час Кримської війни

з’являється на театрі військових

дій. С. П. Боткін служить у 

Бахчисарайському лазареті

великої княгині Олени Павлівни в 

санітарному загоні під

керівництвом М. І. Пирогова.

Робота в польових умовах стала неоціненною школою і підґрунтям для 

подальшої наукової й практичної діяльності. І якщо його вчитель був 

засновником наукової школи військово-польової хірургії, то  С. П. Боткіну 

ми завдячуємо  створенням вітчизняної військово-польової терапії. 

Восени 1877 р. С. П. Боткіну знову  довелося надавати допомогу 

пораненим у російсько-турецькій війні, тепер уже як придворному лейб-

медику. І знову його звела доля з М. І. Пироговим.

М. І. Пирогов і С. П. Боткін у шпиталі



Відчуваючи гостру потребу у глибоких 

знаннях, С. П. Боткін у 1856 р. виїхав до 

Німеччини. Стажувався у відомого патолога 

Р. Вірхова, у професорів Є. Гоппе, Л. Траубе, 

М. Ромберга, Б. Людвіга, К. Бернара та 

багатьох інших знаменитих світил 

європейської медицини. За кордоном 

написав і захистив докторську дисертацію. 

Коли вчений повернувся з-за кордону, 

президент Медико-хірургічної академії 

Дубовицький запросив його на посаду 

ад’юнкта професора П. Д. Шипулінського. 

Згодом С. П. Боткін стає завідувачем 

академічної терапевтичної клініки, якою 

керував до кінця свого життя.

Титульний аркуш дисертації С. П. Боткіна з маргіналією: 

« Вельмишановному наставнику професору Федору Івановичу Іноземцеву

на знак глибокої пошани від автора »



У 1862 р. С. П. Боткін створив перші в Росії клінічну й 

експериментальну лабораторії. Дослідження, проведені в 

лабораторіях С. П. Боткіна, поклали початок експериментальній

фармакології, терапії і патології.

Розворот книги з дарчим

написом.

З колекції меморіального

музею-квартири І. П. Павлова. 

16 березня1882 р.



Один з учнів вченого, майбутній 

Нобелівський лауреат І. П. Павлов, 

який працював у клініці Боткіна 

впродовж 10 років, характеризував 

створений Сергієм Петровичем  

новий фізіологічний напрям у 

медицині як напрям нервізму, що 

переконливо доводить: вплив 

нервової системи на функції 

організму є незаперечним фактом. 

Саме Сергій Петрович першим 

зауважив, що всі хвороби від 

нервів. 

Портрет академіка 

І. П. Павлова. 

Художник М. Нестеров. 

1930 р.

Концепція Боткіна, його трактування патологічних явищ з 

позиції нервізму майже стовідсотково співпадали з новаціями 

бактеріології.



С. П. Боткін довів свою блискучу 

клінічну обізнаність, вперше в 

Петербурзі прижиттєво

діагностувавши тромбоз воротної

вени.

На зорі розвитку мікробіології вчений одним із перших 

стверджував, що жовтяницю спричиняють мікроорганізми. Через 

60 років його передбачення повністю підтвердилося. Науковці  

знайшли збудника цієї інфекційної хвороби, яка називається тепер 

хворобою Боткіна. Успіх боткінських прогнозів, окрім геніальних 

розумових здібностей їх автора, пояснюється відмовою від 

вузьколокалістичних поглядів; наукові гіпотези С. П. Боткіна 

спиралися не на абстрактні апріорні міркування, а на кропіткий 

науковий аналіз реальних клінічних даних.



С. П. Боткін широко урізноманітнив 

методику викладання клінічних 

дисциплін. Навчав  студентів 

спостережливості, науковому 

відображенню дійсності. На лекціях

часто звертався до слухачів: 

«Закінчуючи нашу бесіду, я зовсім не 

бажаю, щоб ви вважали цю думку конче

досконалою». Вчений одним з перших 

довів необхідність індивідуального

підходу до кожного хворого, враховуючи

особливості його віку, анатомії, стану 

нервової системи та умов життя. 

Проводячи клінічні обходи й огляди 

хворих, закликав студентів 

висловлювати свої судження щодо 

кожного хворого. Він любив 

повторювати: «Спочатку знання, потім 

мистецтво і завжди судження». 



Як Голова товариства російських лікарів, 

С. П. Боткін домігся відкриття

безкоштовної лікарні для 

малозабезпечених у Петербурзі. 

Олександрівська лікарня (нині лікарня

ім. С. П. Боткіна) була відкрита у 1880 р. 

Опікуном закладу з лікарської частини

став Сергій Петрович Боткін

Завдяки діяльності  С. П. Боткіна 

з’явилася перша санітарна 

карета, як прообраз майбутньої 

«Швидкої допомоги».

Перша медична карета. 

Вивіска Боткінської лікарні. 

Сучасне фото.
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Сергій Петрович Боткін став першим серед

російських лікарів царським лейб-медиком 

(до того царська сім’я довіряла лише

іноземцям). На початку 1872 р. йому

доручили лікувати серйозно хвору

імператрицю Марію Федорівну. Йому

вдалося на багато років подовжити її життя. 

Вперше рекомендує лікування в Ялті, а не 

за кордоном, для хворих на туберкульоз. 

Сюди він приїздив з членами 

імператорської родини.

Саме С. П. Боткін  став рятівником свого 

учня і пацієнта, українського поета-

класика і лікаря Степана Руданського, 

який хворів на сухоти. Домігся для нього 

направлення до Ялти. С. Руданський, 

працюючи першим штатним Ялтинським 

лікарем, проводив спостереження за 

хворими, на які посилався С. П. Боткін, 

обґрунтовуючи курортне значення Криму, 

зокрема, цілющого клімату

Південнобережжя.

Стежка С. П. Боткіна в Криму



С. П. Боткін сприяв розвитку жіночої медичної освіти. 

За активної участі С. П. Боткіна у 1874 р. було організовано жіночу

школу фельдшерів, а у 1876 р. – жіночі лікарські курси – першу в світі

вищу медичну школу для жінок. Разом з фізіологом І. М. Сєченовим

першим в Росії надав можливість жінкам-лікарям працювати на 

кафедрі, якою керував.

Одні з перших



«Клінічні лекції», «Курс внутрішніх

хвороб», та 13 томів «Архіву клініки

внутрішніх хвороб» С. П. Боткіна

стали справжньою школою для 

багатьох поколінь лікарів-практиків. 

С. П. Боткін – засновник

періодичного видання

«Епідеміологічний листок» (1866), 

«Щотижневої клінічної газети» 

(1881-1889) та ін. медичних видань.  

Всі ці видання стали безцінною

підмогою для медиків. За 28 років

співробітники клініки С. П. Боткіна

написали 400 наукових праць, 

захистили 87 докторських

дисертацій.



Напружений ритм роботи: 

постійна викладацька

діяльність, прийом

амбулаторних хворих, приватна 

практика та  робота в нічний

час підірвали здоров’я вченого. 

Помер С. П. Боткін

24 грудня 1889 р. у 

французькому курортному 

містечку Ментона на 57 році

життя. 

Був похований на 

Новодівочому цвинтарі

в Санкт-Петербурзі.
Могила С. П. Боткіна 

в Санкт-Петербурзі 



ПРАЦІ С. П. БОТКІНА

Титульний аркуш праці

«Листи С. П. Боткіна з

Болгарії 1877 р.»
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