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26 жовтня 2019 року пішов з життя видатний вче-
ний, людина, що захоплювалася фармакологією, фар-
мацією та народною медициною і фітотерапією, в яких 
зробила значний внесок – Іван сергійович Чекман�� Іван 
сергійович був членом-кореспондентом НАН і НАМН 
України, професором, доктором медичних наук, чле-
ном-кореспондентом Нью-Йоркської академії наук, 
почесним професором Тернопільського державного 
медичного університету імені І�� Я�� Горбачевського�� 
І�� с�� Чекман очолював кафедру фармакології (фарма-
кології і клінічної фармакології з 1982 по 2014 рр��)�� 
Київського медичного інституту, надалі Національ-
ного медичного університету імені О�� О�� Богомольця 
майже півсторіччя (1982-2016 рр��)�� слід зазначити, що 
Іван сергійович також певний час викладав і був чле-
ном Вченої ради Київського університету УАНМ (на-
далі Приватний вищий навчальний заклад «Київський 
медичний університет»)�� Останні роки був професо-
ром кафедри фармакології, клінічної фармакології та 
патологічної фізіології (2016-2019 рр��) НПВЗ «Київсь-
кий медичний університет»��

І�� с�� Чекман народився 4 жовтня 1936 року в селі Чань-
ків Дунаєвецького району Хмельницької області в родині 
колгоспників��

Після закінчення Чаньківської семирічної школи 
І�� с�� Чекман вступив до Кам’янець-Подільського ме-
дичного училища�� Продовжив навчання у Вінницько-
му медичному інституті (1955 р��) та став студентом 
новоутвореного Тернопільського медичного інститу-
ту (1958 р��), який закінчив (1961 р��) з відзнакою�� За 
розподіленням Іван сергійович поїхав на роботу го-
ловним лікарем до Лонковецької дільничної лікарні 
Волочинського району Хмельниччини, через рік став 
головним лікарем Курилівської дільничної лікарні 
цього району��

Професору Чекману Івану сергійовичу був при-
таманний потяг до вивчення нових перспективних і 
оригінальних проблем фармакології, токсикології та 
експериментальної та клінічної фітотерапії�� Проявив 
себе у розробці фізико-хімічної, квантової та нанофар-
макології�� Наукові інтереси охоплювали широке коло 
проблем загальної і спеціальної фармакології, токси-
кології, клінічної фармакології, фітотерапії, радіобіо-
логії��

У 1966 році Іваном сергійовичем Чекманом успішно 
захищена кандидатська дисертація на тему «Експери-
ментальні дослідження похідних пропініламіну», у якій 
розкриті нові механізми дії інгібіторів МАО�� На посаді 
асистента кафедри фармакології Іван сергійович Чекман 
перебував з 1966 по 1969 роки, упродовж 1969-1972 років 
був обраний на посаду доцента, а з 1972 року – був за-
відувачем кафедри фармакології�� У 1982-2014 роках Іван 
сергійович очолював кафедру фармакології та клінічної 
фармакології Київського медичного інституту, надалі ка-
федру фармакології Національного медичного універси-
тету імені О��О�� Богомольця (2015-2016 роки)�� У 1987-1991 
роках він був директором Київського науково-дослідного 
інституту фармакології і токсикології НАМН України�� У 
1973 році ним була захищена докторська дисертація на 
тему «Експериментальні дослідження механізмів дії ан-
тиадренергічних засобів», у рамках якої вперше в світі 
встановлений фізико-хімічний механізм дії симпатоліти-
ку резерпіну, що стосується його впливу на процеси де-
понування��

■ Г. В. зайченко, д. мед. н., проф., зав. каф. фармакол.
н. О. Горчакова, д. мед. н., проф. каф. фармакол.
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