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ПАМ`ЯТІ ЧЛЕНа-КОРЕСПОНДЕНТА НАН І НАМН УКРАЇНИ, ПРОФЕСОРА,
ДОКТОРА МЕДИЧНИХ НАУК ІВАНА СЕРГІЙОВИЧА ЧЕКМАНА

■

Г. В. Зайченко, д. мед. н., проф., зав. каф. фармакол.
Н. О. Горчакова, д. мед. н., проф. каф. фармакол.

■

Національний медичний університетім. О. О. Богомольця, м. Київ

26 жовтня 2019 року пішов з життя видатний вчений, людина, що захоплювалася фармакологією, фармацією 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, членом-кореспондентом Нью-Йоркської академії наук,
почесним професором Тернопільського державного
медичного університету імені І. Я. Горбачевського.
І. С. Чекман очолював кафедру фармакології (фармакології і клінічної фармакології з 1982 по 2014 рр.).
Київського медичного інституту, надалі Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
майже півсторіччя (1982-2016 рр.). Слід зазначити, що
Іван Сергійович також певний час викладав і був членом Вченої ради Київського університету УАНМ (надалі Приватний вищий навчальний заклад «Київський
медичний університет»). Останні роки був професором кафедри фармакології, клінічної фармакології та
патологічної фізіології (2016-2019 рр.) НПВЗ «Київський медичний університет».
І. С. Чекман народився 4 жовтня 1936 року в селі Чаньків Дунаєвецького району Хмельницької області в родині
колгоспників.
Після закінчення Чаньківської семирічної школи
І. С. Чекман вступив до Кам’янець-Подільського медичного училища. Продовжив навчання у Вінницькому медичному інституті (1955 р.) та став студентом
новоутвореного Тернопільського медичного інституту (1958 р.), який закінчив (1961 р.) з відзнакою. За
розподіленням Іван Сергійович поїхав на роботу головним лікарем до Лонковецької дільничної лікарні
Волочинського району Хмельниччини, через рік став
головним лікарем Курилівської дільничної лікарні
цього району.
Професору Чекману Івану Сергійовичу був притаманний потяг до вивчення нових перспективних і
оригінальних проблем фармакології, токсикології та
експериментальної та клінічної фітотерапії. Проявив
себе у розробці фізико-хімічної, квантової та нанофармакології. Наукові інтереси охоплювали широке коло
проблем загальної і спеціальної фармакології, токсикології, клінічної фармакології, фітотерапії, радіобіології.
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У 1966 році Іваном Сергійовичем Чекманом успішно
захищена кандидатська дисертація на тему «Експериментальні 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 завідувачем кафедри фармакології. У 1982-2014 роках Іван
Сергійович очолював кафедру фармакології та клінічної
фармакології Київського медичного інституту, надалі кафедру фармакології Національного медичного університету 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 антиадренергічних засобів», у рамках якої вперше в світі
встановлений фізико-хімічний механізм дії симпатолітику резерпіну, що стосується його впливу на процеси депонування.
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