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Іван Петрович Павлов – видатний 

учений, гордість вітчизняної науки, «перший 

фізіолог миру», як назвали його колеги на 

одному з міжнародних з'їздів. Жоден з 

російських учених того часу, навіть 

Менделєєв, не отримав такої популярності за 

кордоном. «Це зірка, яка освітлює світ, 

проливаючи світло на ще невідомі шляхи», - 

говорив про нього Герберт Уеллс. 

Іван Петрович Павлов народився 14 (26) 

вересня 1849 року в Рязані. З раннього 

дитинства Павлов перейняв від батька 

завзятість у досягненні мети і постійне 

прагнення до самовдосконалення. 

Перше наукове дослідження Павлова - вивчення секреторної іннервації підшлункової 

залози. За нього І. Павлов та М. Афанасьєв були нагороджені золотою медаллю 

університету. 

Після отримання в 1875 році звання кандидата природничих наук, Павлов вступив на 

третій курс Медико-хірургічної академії в Санкт-Петербурзі, де сподівався стати асистентом 

Ціона, який незадовго до цього був призначений ординарним професором кафедри фізіології. 

Однак Ціон виїхав з Росії після того, як урядовці стали на заваді цьому призначенню, 

дізнавшись про його єврейське походження. Відмовившись працювати з наступником Ціона, 

Павлов став асистентом у ветеринарному інституті, де протягом двох років продовжував 

вивчення травлення і кровообіг. 

Влітку 1877 він працював у Німеччині, з Рудольфом Гейденгайном, фахівцем в області 

травлення. У наступному році на запрошення С. Боткіна - Павлов почав працювати у 

фізіологічній лабораторії при його клініці, ще не маючи медичного ступеня, який Павлов 

отримав у 1879 році. У лабораторії Боткіна Павлов фактично керував усіма фармакологічними 

і фізіологічними дослідженнями. У тому ж році Іван Петрович почав дослідження з фізіології 

травлення, які тривали понад двадцять років. Багато досліджень Павлова у вісімдесятих роках 

стосувалися системи кровообігу, зокрема, регуляції функцій серця і кров'яного тиску. 



 

У 1883 році Павлов захистив дисертацію на здобуття ступеня доктора медицини. До 

1890 р. праці Павлова отримали визнання з боку вчених усього світу. У 1904 році Павлов був 

нагороджений Нобелівською премією з фізіології і медицини «за роботу з фізіології 

травлення, завдяки якій було сформовано більш ясне розуміння життєво важливих аспектів 

цього питання». 

Протягом усього свого наукового життя Павлов зберігав інтерес до впливу нервової 

системи на діяльність внутрішніх органів. На початку XX століття його експерименти, що 

стосуються травної системи, призвели до вивчення умовних рефлексів. 

В інституті, який розташовувався неподалік від Петербурга, в містечку Колтуші, Павлов 

створив єдину в світі лабораторію з вивчення вищої нервової діяльності. 

Досліджуючи реакції собак на зовнішні подразники, Павлов встановив, що рефлекси 

бувають умовними і безумовними, тобто притаманними тварині від народження. Це було  

його найбільше відкриття в галузі фізіології. 

Відомий своєю завзятістю і наполегливістю в досягненні мети, Павлов користувався 

великою повагою в науковому світі, а його особистий ентузіазм і сердечність здобули йому 

численних друзів. 

Павлов помер 27 лютого 1936 року в Ленінграді, від пневмонії. Говорячи про свою 

наукову творчість, Павлов писав: «Що не роблю, постійно думаю, що служу цим, скільки 

дозволяють мої сили, перш за все моїй вітчизні, нашій науці». 

Академією наук заснована золота медаль і премія імені І. Павлова за кращу роботу в 

галузі фізіології. 
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