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95-річний Пилип Миколайович зу-

стрів мене дружньо. Бесіда проходила в 

надзвичайно приємній, доброзичливій 

обстановці. Вражала його простота і в 

той же час ясність розуму, надзвичай-

на ерудованість і бажання працювати, 

що з віком не згасло. При обговоренні 

певних подій та концепцій вчених ви-

світлилась його висока принциповість 

в оцінках.

Хочеться побажати здоров’я, енер-

гії і творчої наснаги Пилипу Микола-

йовичу. 
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Академик Ф.Н.Серков как ученый и организатор науки
(к 100-летию со дня рождения)

Освещена научная, педагогическая, административная, организаторская и издательская деятель-
ность академика НАН Украины Ф.Н.Серкова — физиолога с мировым именем.

17 вересня 2008 р. виповнилося 100 

років від дня народження Дмитра Фе-

доровича Чеботарьова — українського 

вченого-медика, терапевта, геронтолога 

і геріатра, академіка НАН (1992) та АМН 

(1993) України, заслуженого діяча науки 

України (1964), професора з 1954 р.

Д.Ф. Чеботарьов народився в Ки-

єві. У 1933 р. закінчив Київський ме-

дичний інститут. З 1936 р. працював у 

терапевтичній клініці цього інституту 

під керівництвом академіка В.М. Іва-

нова. У роки другої світової війни ке-

рував відділенням евакошпиталю. У 

Дмитро Федорович Чеботарьов
(до 100-річчя від дня народження)



ДМИТРО ФЕДОРОВИЧ ЧЕБОТАРЬОВ (ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
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1945—1952 рр. працював в Інституті 

клінічної фізіології АН УРСР під ке-

рівництвом академіка М.Д. Стражес-

ка, в 1953—1955 рр. — в Інституті клі-

нічної медицини ім. М.Д. Стражеска. 

У 1953 р. захистив докторську дисер-

тацію, присвячену патології вагітності. 

З 1954 по 1961 р. завідував кафедрою 

терапії Київського інституту вдоско-

налення лікарів, водночас з 1958 р. ке-

рував відділенням вікових порушень 

внутрішніх органів Інституту геронто-

логії АМН СРСР (нині — Інститут ге-

ронтології АМН України). Впродовж 

1961—1987 рр. був директором інсти-

туту, з 1987 р. — науковий консуль-

тант. Помер 11 липня 2005 р. у Києві, 

похований на Байковому кладовищі.

Перші наукові праці Д.Ф. Чебота-

рьова були присвячені гастроентеро-

логії, особливостям функціонування 

серцево-судинної системи та обміну 

речовин при вагітності. Основні його 

праці присвячувались клінічній фі-

зіології старіння, дослідженню осо-

бливостей патології у людей похилого 

віку, розробці принципів профілакти-

ки та лікування в старості, підходів до 

подовження життя людини, організа-

ції медико-соціальної допомоги осо-

бам старших вікових катекорій та під-

готовки кадрів геріатричної служби. 

Створив (1970) першу в Україні кафе-

дру геронтології та геріатрії в Інституті 

вдосконалення лікарів на базі клініч-

ного відділу Інституту геронтології і 

очолив її.

Організував проведення в 1972 р. 

першого в Україні міжнародного кон-

гресу геронтологів і геріатрів у Києві 

(9-й Конгрес Міжнародної асоціації 

геронтологів) і був обраний прези-

дентом цієї асоціації (1972—1975), з 

1978 р. член ради асоціації. Д.Ф. Че-

ботарьов був головою Всесоюзного 

товариства геронтологів і геріатрів (з 

1963 р.), почесним членом ряду зару-

біжних наукових товариств. З 1961 р. 

був членом медичної комісії Міжна-

родної федерації борців опору, брав 

активну участь в конгресах федерації, 

відзначений почесною медаллю цієї 

організації (1980).

Д.Ф. Чеботарьова нагороджено 

орденами Жовтневої Революцї (1978), 

Трудового Червоного Прапора (1956, 

1961, 1971), “За заслуги” ІІІ ст. (1998), 

медалями, Почесною грамотою Пре-

зидії Верховної Ради України (1982). 

Він є (разом з іншими українськими 

вченими) лауреатом Державної пре-

мії України (1984), присудженої за 

дослідження механізмів старіння фізі-

ологічних систем як передумови роз-

витку нервової, серцево-судинної та 

опірно-рухової патології, а також за 

розробку й впровадження нових мето-

дів діагностики і лікування, премій ім. 

С.П. Боткіна (1994) та М.Д. Стражеска 

(1996). Академік АМН СРСР та РАМН 

(з 1966 р.). Удостоєний почесних наго-

род — імені Ф.Верцара, Геріатричного 

товариства США, Карлова університе-

ту (Прага) тощо.

Ю.К. Дупленко,
д-р мед. наук, проф.


