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професор, доктор біологічних наук, 
академік Української академії наук 

національного прогресу 
 

Основні дати життя та діяльності 

 8.04. 1941 р.             -  народився у с. Драганівка Чемеровецького району 

Хмельницької області 

 1947-1957 рр.  -  навчався у Зарічанській загальноосвітній школі 

 1957-1959 рр.  - працював садівником у колгоспі 
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 1959 р.             -  поступив до Чернівецького державного університету 

на спеціальність «біологічна хімія» 

біологічного                                              факультету 

 1963 р.             -  продовжив навчання у Московському університеті ім. М. 

Ломоносова на кафедрі біофізики 

1963 р.            -  успішно захистив  дипломну роботу в МДУ ім. М. Ломоносова 

1964 р.           -  вступив до аспірантури при кафедрі біохімії Черніве-
цького  державного університету ім. Ю. Федьковича 

1967 р.            -  асистент кафедри біохімії Чернівецького медінституту 

1970 р.           – виконав і захистив кандидатську дисертацію 

1975 р.           -  доцент кафедри Чернівецького медичного інституту 

1985-2011 рр. -  очолював кафедру медичної хімії Чернівецького медінституту 

 1991 р.            -   захистив докторську дисертацію 

 1993 р.           -   присвоєно вчене звання професора 

 1998 р.            -  обраний академіком Української академії наук 

національного  прогресу 

 2011 р.           -   працює професором кафедри біоорганічної і біологічної хімії 

та  клінічної біохімії БДМУ 

 

Кроки поступу та наукова діяльність 

     Іван Федорович Мещишен народився 8 квітня 1941 року в селі Драганівка 

Чемеровецького району Хмельницької області у багатодітній родині колгоспників. Перші 

роки життя Івана Мещишена пройшли в окупованому німецькими військами селі, у ямі 

під хлівом, в яку переселилася Юфима Іванівна Мещишена із синами – Григорієм та 

Іваном. Старшого брата Миколу було відправлено на примусові роботи до Німеччини. 



 

У рідній оселі: Іван Федорович з мамою Юфимою Іванівною та донькою (1988 
р.) 

        У 1947 році  шестирічний Іван Мещишен пішов до школи. Вчителі Зарічанської 

загальноосвітньої школи дали хорошу базову освіту юнаку, яка сприяла в 

майбутньому легкому засвоєнню знань. 

         Прагнення до пізнання природничих наук примусили учня 10-го класу самотужки 

розв'язати всі задачі із "Збірника задач і вправ з хімії" Я.А. Гольдфарба. Любов до хімії 

спонукала випускника 1957 року Зарічанської середньої школи двічі вступати на хімічний 

факультет Чернівецького державного університету. 

Два роки після закінчення школи Іван Федорович Мещишен працював садівником у 

колгоспі, посилено готуючись до вступу до вищого навчального закладу. Врешті-решт, у 

1959 році доля посміхнулася юнакові, і він був зарахований студентом 1-го курсу 

біологічного факультету Чернівецького державного університету (нині Чернівецький на-
ціональний університет ім. Ю. Федьковича).  

Кафедру біологічної хімії на той час очолював відомий вчений із світовим ім'ям з 

питань вітамінології, лауреат Міжнародної премії ім. Пуркіньє, доктор біологічних наук, 

професор та ректор університету Корній Матвійович Леутський. Видатний вчений створив 

цілу школу науковців-вітамінологів і широко залучав до наукової роботи молодих вчених, 

аспірантів та студентів. 

Основи наукової роботи студент Мещишен І.Ф. отримав ще на спецсемінарі 

"Основи наукових досліджень", який проводився одночасно для студентів 1-5 курсів. 

Першу свою наукову доповідь "Вплив недостатності вітаміну А на вміст пуринових та 

піримідинових нуклеотидів у печінці білих щурів" студент 3-го курсу І. Мещишен зробив 

на університетській студентській науковій конференції. У нагороду отримав грамоту і 

цінний подарунок - дві монографії K.M. Леутського ("Вітаміни групи В" та "Вітамін А") з 

дарчими підписами автора. 
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Як кращого студента Івана Мещишена направляють для продовження навчання до 

Московського університету ім. М. Ломоносова на кафедру біофізики, яку вперше у світі 

заснував і на той час очолював всесвітньовідомий вчений, соратник академіка А.В. 

Курчатова, професор Борис Миколайович Тарусов.  

Тут І.Ф.Мещишен вперше дізнався про механізм утворення в живих системах 

активних форм кисню за умов дії проникної радіації та їх згубну дію на організм. Мав 

можливість бачити і слухати лекції класиків біохімії академіків Сергія Євгеновича 

Северіна, Василя Миколайовича Ореховича, Андрія Миколайовича Білозерського, 

Олександра Сергійовича Спіріна, Володимира Петровича Скулачова, Артура Корнберга 

(лауреата Нобелівської премії за розкриття механізму синтезу РНК і ДНК), Фредеріка 

Сенжера (лауреата Нобелівської премії за вивчення первинної структури інсуліну). 

Крім посиленої роботи над новими предметами (загальна біофізика, біофізика 

клітини, біофізика біопотенціалів, проникність клітинних мембран, кінетика фермента-
тивних реакцій, радіобіологія, тощо) І.Ф. Мещишен повсякденно займається 

експериментальними дослідженнями. 

На той період було встановлено, що потенціал спокою клітинної мембрани, в 

основному, визначається градієнтом концентрації іонів калію та хлору; природа 

ж потенціалу ядра була невідома. Вивчення цього питання знайшло 

віддзеркалення в дипломній роботі студента-випускника Мещишена І.Ф. 

Виконання такої чутливої і тонкої роботи вимагало засвоєння основ 

експериментальних досліджень на зовсім іншому науковому і технічному рівні 

[виготовлення мікроелектродів діаметром 0,5 мікрон, підбір відповідного біологічного 

об'єкта (личинок дрозофіли) та умов його існування].  

Оригінальність наукової ідеї, новизна отриманих результатів дозволили Мещишену 

Івану Федоровичу успішно захистити на кафедрі біофізики МДУ ім. М. Ломоносова 

дипломну роботу "Природа потенціалу ядра". Ця робота отримала високу оцінку 

рецензентів - провідних науковців Інституту біофізики АН СРСР.  

За матеріалами дипломної роботи була підготовлена і надрукована у "Доповідях 

Академії Наук СРСР" за представленням корифея вітчизняної біологічної науки, академіка 

АН СРСР, директора Інституту біохімії ім. О. Баха Олександра Івановича Опаріна перша 

наукова праця І.Ф. Мещишена "Влияние ионов калия, натрия и хлора на разность 

потенциалов между средой, цитоплазмой и ядром клеток слюнной железы личинок 

дрозофилы". 
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Після закінчення університету Іван Федорович Мещишен вступає до аспірантури 

при кафедрі біохімії Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича, де про-
довжує дослідження біологічної ролі іонів натрію і калію за умов авітамінозу А під 

керівництвом професора K.M. Леутського.  

З навчанням в аспірантурі пов'язаний початок педагогічної діяльності Івана 

Федоровича Мещишена. У цей час він читає лекції і проводить практичні заняття з 

біофізики зі студентами біологічного факультету.  

Свою педагогічну кар'єру Іван Федорович Мещишен зробив у стінах Чернівецького 

державного медичного інституту (нині Буковинський державний медичний університет). 

Спочатку на посаді асистента кафедри біохімії, потім доцента, завідувача кафедри, 

професора.  

Іван Федорович Мещишен постійно працює над самовдосконаленням та 

вдосконаленням навчально-методичного процесу: ним вперше підготовлені, видані і 

впроваджені в навчальний процес клініко-біохімічні розрахункові задачі для студентів 2-6 
курсів. «Перетворення в біохімії» - посібник для студентів 2-го курсу, був схвалений і 

впроваджений у навчальний процес в інших вищих навчальних медичних закладах України 

ІІІ-ІУ рівнів акредитації. 

Працюючи асистентом кафедри біохімії медінституту, І.Ф. Мещишен продовжує 

дослідження з біохімії натрію і калію у напрямку наукової тематики кафедри - вплив 

гіпофізектомії на обмін макро- та мікроелементів.  

У цей період доля зводить його з молодими науковцями - нині знаними вченими, 

професорами Василем Павловичем Пішаком, Валентином Францевичем Мислицьким, 

Володимиром Кузьмичем Патратієм, Миколою Артемовичем Ковтуняком, Олександром 

Івановичем Волошиним. Ця спільна наукова і методична співпраця триває уже 34 роки. 

Вона відображена у спільних наукових працях, монографіях, підручниках і навчальних 

посібниках. 

Очоливши у червні 1985 року кафедру медичної хімії, І.Ф. Мещишен започатковує 

новий напрямок наукових досліджень: вивчення механізму біологічної дії четвертинних 

амонієвих сполук з метою створення на їх основі лікарських речовин.  

Результати цих досліджень завершилися захистом докторської дисертації (1991р.). 

Вчений постійно працює над розробкою і вдосконаленням методів біохімічних досліджень, 

які впроваджені на клінічних кафедрах (визначення активності глюкозо-6-фосфатази, 

сорбітолдегідрогенази, алкогольдегідрогенази, глутатіонпероксидази, 

глутатіонтрасферази, вмісту малонового альдегіду, відновленого глутатіону, 

окиснювальної модифікації білків тощо). 

Великі організаторські здібності Івана Федоровича Мещишена - це запорука успіху 

тих справ, які йому доручають. Багато років свого життя Іван Федорович присвятив 

організації роботи підготовчого відділення при Чернівецькому медінституті та вихованню 

абітурієнтів.  

Впродовж 10 років він очолював профспілку інституту і тричі (загалом 15 років) 

обирався членом Українського республіканського комітету профспілки медпрацівників. 

Іван Федорович є керівником курсів підвищення кваліфікації клінічних лаборантів-
біохіміків Чернівецької області.  



У 1997 році Іван Федорович Мещишен зміг так організувати і провести 

Всеукраїнську олімпіаду з біохімії серед студентів вищих медичних навчальних закладів 

ІІІ-ІV рівнів акредитації, що наш університет став базовим щодо проведення подібних 

олімпіад. 

В БДМУ кафедрою медичної хімії започатковано новий напрямок наукових 

досліджень - про-  і антиоксидантні, глутатіонові захисні системи в нормі, при 

експериментальній та клінічній патології, вивчення оригінальних амонієвих і фосфонієвих 

сполук та вивчення біологічної ролі лікарських рослин Буковини. 

          Розроблений на кафедрі метод кількісного визначення ступеня окиснювальної 

модифікації білка і теоретичне обґрунтування такого методу (оглядова робота І.Ф. 

Мещишена і В.П. Польового «Механізм окислювальної модифікації білків») дало 

можливість науковцям клінічних кафедр (хірургічного, педіатричного, акушерсько-
гінекологічного, терапевтичного профілю) залучитися до цих досліджень.  

   

 

 За період з 1985 по 2003 рік на кафедрі виконані фрагменти біохімічних досліджень 

8-ми докторських робіт ( Волошин О.І., Коломоєць М.Ю., Христич Т.М., Боднар Б.М., 

Заморський І.І., Ткачук С.С., Пішак О.В., Слонецький Б.І., Годованець Ю.Д.) та 10 

кандидатських дисертацій (Гаєвська М.Ю., Шеремет М.І., Брожик В.О., Карлійчук М.А., 

Васюк В.Л., Яремчук О.Б., Білоус І.І., Лукашевич І.В., Жуковський О.О., Мироник О.В., 

Калинюк В.І., Ковтун А.І., Бабінцева А.Г., Бурденюк І.Т., Плегуца Н.Г., Маковійчук А.А.). 

Десятки дисертантів нашого університету завдячують Івану Федоровичу 

Мещишену за консультативно-методичну допомогу в проведенні та інтерпретації 

отриманих експериментальних результатів. 

Завдяки розвитку цього напрямку Буковинський медичний університет вважається 

одним із провідних наукових біохімічних центрів серед вищих медичних закладів України. 

Підсумки проведених наукових досліджень з даної тематики були відображені у 

трьох монографіях, актовій промові професора І.Ф. Мещишена «Глутатіонова система 

організму за умови норми та патології» (1999 р.) та трьох інформаційних листах. 



Іван Федорович Мещишен організував і успішно впроваджує новий напрямок 

наукових досліджень - вивчення дії відомих і оригінальних лікарських препаратів на 

організм тварин і людей. Препарат додецоній, який синтезований і вивчений на кафедрі 

медичної хімії, впроваджено у ветеринарію, а етоній - у медичну практику як 

антивиразковий препарат. 

Кафедра також підтримує тісні наукові зв'язки з біохіміками Білорусі, Литви, Києва, 

Тернополя, Івано-Франківська, Полтави, Одеси, Дніпропетровська, Харкова. У 

Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича, Іван Федорович вже біля 

10 років є членом спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських і докторських 

дисертацій з біохімії та екології.  

Професор Мещишен І.Ф. постійно працює над вдосконаленням навчально-
методичного процесу. Розроблені ним та в співавторстві 24 навчальних посібника, видані і 

впроваджені в навчальний процес вищих навчальних медичних закладів України ІІІ-ІУ 

рівнів акредитації. 

Все перелічене дало можливість кафедрі БДМУ стати навчально-методичним 

центром з проведення щорічних Всеукраїнських олімпіад студентів з біохімії, 

започаткованих на базі університету у 1998 році.   

Досягнення чернівецьких біохіміків дали змогу провести у ЧНУ ім. Федьковича 

всеукраїнські з’їзди біохіміків, засідання республіканської проблемної комісії з медичної 

та біологічної хімії МОЗ України, членом якої є професор І.Ф. Мещишен. 

  

У жовтні 2003 року спільно з кафедрою біологічної хімії Чернівецького 

національного університету ім. Ю. Федьковича був проведений VIII-й Український 

біохімічний з’їзд.  

Співробітники кафедри беруть активну участь у науково-практичних конференціях, 

надають організаційно-методичну допомогу закладам охорони здоров’я і освіти Буковини.  

Як член оргкомітету, І.Ф. Мещишен у 1991 р. організував на кафедрі проведення 

експериментального туру олімпіади юних хіміків, у 1994 р. – республіканської олімпіади з 

біології. Щорічно під його керівництвом на кафедрі проводились експериментальні тури 
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обласної олімпіади юних хіміків, республіканські олімпіади студентів  вищих медичних 

навчальних закладів з хімії.  

 
 
 
 
 
 
 
Підсумки Всеукраїнської олімпіади з біохімії студентів  
медвузів України. 
Спеціальний приз кафедри медичної хімії учасниці олімпіади вручає завідувач кафедри. 

професор Мещишен І.Ф. 

За плідну роботу з установами освіти області І.Ф.Мещишен був 

нагороджений грамотами Міністерства освіти України та значком «Відмінник 

народної освіти України». 

Кафедрою за цей час видано більше 40 навчальних навчально-методичних 

посібників та довідників. Деякі були затверджені Центральним методичним кабінетом з 

вищої медичної освіти МОЗ України. 

           Посилено досліджуються оздоровчі ресурси буковинського краю, особливо 

рослинного походження. 

Навчальний процес для студентів 1-3 курсів на кафедрі здійснюється з таких 

дисциплін: біологічної хімії, біонеорганічної, фізико-колоїдної та біоорганічної хімії, 

аналітичної хімії, органічної хімії.  

З відкриттям у медуніверситеті нових спеціальностей кафедра поділилася на 

кафедру біоорганічної, біологічної хімії і клінічної біохімії та кафедру медичної і 

фармацевтичної хімії. Викладачі цих кафедр проводять навчання з 30 хімічних дисциплін. 

Постійно поновлюється лабораторний практикум з дисциплін, що викладаються 

кафедрами. Більшість лабораторних робіт мають клініко-діагностичне значення. Навчальні 

лабораторії оснащені сучасною апаратурою з фізико-хімічних методів аналізу. Кожному 

студенту забезпечено робоче місце для виконання лабораторних завдань, більшість з яких 
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носять навчально-дослідницький характер. 3 1990 року розробляються навчальні 

комп’ютерні програми. 

Професором І.Ф. Мещишеним опубліковано 270 наукових праць та 24 навчальних 

посібника, він є автором шести винаходів, двох патентів на винаходи, шести інформаційних 

листів та 34 раціоналізаторських пропозицій. 

 Мещишен І.Ф. є головою експертної комісії національного університету, членом 

наукової комісії медичного університету, членом редакційної колегії наукових фахових 

періодичних видань "Буковинський медичний вісник", "Медична хімія", "Фармацевтичний 

журнал". 

Мещишен І.Ф., володіючи організаторськими здібностями, 10 років очолював 

профспілку співробітників університету, тричі обирався членом республіканського 

комітету профспілки медпрацівників України. 

За активну громадську роботу професор І.Ф. Мещишен нагороджений медаллю 

"Ветеран праці", значком "Ударник XI п'ятирічки", значками "Відмінник народної освіти 

України", «Відмінник охорони здоров’я», грамотами.  

Ім’я професора Мещишена І.Ф. занесено до обласної та університетської Книги 

Пошани. Він є лауреатом обласної премії ім. Омеляна Поповича. У травні 1998 року був 

обраний академіком Української академії наук національного прогресу. 

Іван Федорович Мещишен - невтомний трудівник його завжди можна застати за 

роботою на кафедрі до пізнього часу як у буденні, так і у вихідні дні.  

          Життєве кредо професора І.Ф. Мещишена - творити добро людям, розвивати науку у 

рідному навчальному закладі. 

 

 

Професору Ивану Федоровичу МЕЩИШЕНУ 



 Выпускник МГУ, аспирант ЧГУ, 

С медициной навек обручился, 

Из него педагог, человек БМА 

И ученый большой получился.   

            Его любовь к науке необъятна, 

           Ему приятно раскрывать ее большие «пятна». 

           А как работает! Изящно и опрятно, 

           Тому же учит молодежь наглядно и понятно. 

                       Какие диссертации! Какие диссертанты! 

                       С его участием открыты блестящие таланты. 

                       А к биохимии, как к женщине, привязан            

         Он многого достиг и многим ей обязан,  

        Его потенциал еще не весь показан. 

       Профессор дорогой! Ваш возраст – не критический: 

       Какие митохондрии у Вас! Какой обмен энергетический! 

Пусть будет организм Ваш титаническим, 

Горячей – кровь, и сил запас высок, 

Открытым  - сердце для друзей, душа – альтруистической, 

В глазах пускай горит веселый огонек!              

Пусть любят Вас родные, внуки, дети, 

              А также – биохимики планеты! 

              Желаем, чтоб любили Вас студенты,  

              Магистры, аспиранты, резиденты, 

              Коллеги, подчиненные, «верхушка», 

              А Ваша жизнь чтоб не была игрушкой! 

В присутствии Ученого совета мы говорим: 



- Дай, Бог, всех благ! И МНОГИЕ ВАМ ЛЕТА! 

   Дъякова Т.Е. 

  ассистент кафедры гистологии ЧМИ 

 

 

 

Наукова спадщина професора  

І.Ф. Мещишена:         

дисертації, автореферати 

  Мещишен І.Ф. Взаємозв’язок вітаміну А, натрію і калію в біосинтезі 

білка.: дис. … канд. біол. наук: 093/Мещишен Іван Федорович. – 
Чернівці, 1970. – 154 с. 

  Мещишен І.Ф. Механізм дії четвертинних амонієвих сполук 

(етонію, тіонію, додецонію та їх похідних) на обмін речовин в нормі 

і патології: дис. … доктора біол. наук: 03.00.04 / Мещишен Іван 

Федорович. – Чернівці, 1991. – 254 с.  
 Мещишен И.Ф. Взаимосвязь витамина А, натрия и калия в 

биосинтезе белка.: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. 

биол. наук: (093) /И.Ф. Мещишен. – Черновцы, 1970. – 33 с. 
 Мещишен И.Ф. Механизм действия четвертичных аммониевых 

соединений (этония, тиония, додецония и их производных) на обмен 
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веществ в норме и  патологии: автореф. дис. на соискание учен. 

степени доктора биол. наук: спец. 03.00.04 / Мещишен Иван 

Федорович. – К., 1991. – 37 с. 

 

Монографії, підручники,навчальні посібники 

                      1.   Мещишен І.Ф. Задачі по біохімії та алгоритми їх розв'язування 

/І.Ф.Мещишен. - Чернівці, 1990. - 96 с. 

      2.  Мещишен І.Ф. Обмін речовин у людини /І.Ф. Мещишен.  - Чернівці, 1990. 

- 180 с. 

3. Гарбарець Б.О. Біохімія: збірник задач і вправ /Б.О. Гарбарець, І.Ф. 

Мещишен,  В.К. Кухта - К.: Вища школа, 1993. - 170 с. 

4. Мещишен І.Ф. Обмін етанолу і біохімічні основи алкоголізму /І.Ф. Мещишен.  - 
Чернівці, 1993. - 53 с. 

5. Мещишен І.Ф. Ферменти / І.Ф. Мещишен, В.П. Пішак, Г.П. Копильчук. - Чер-
нівці, 1994. - 117  с. 

6. Присяжнюк П.В. Задачі і перетворення з хімії та алгоритми їх розв'язування 

/П.В. Присяжнюк, І.Ф. Мещишен, Н.П. Григор'єва. - Чернівці, 1994. - 107 с. 

7. Мещишен І.Ф. Обмін речовин у людини /І.Ф. Мещишен, В.П.  Пішак. - Чернівці, 

1995.- 193 с. 

8. Мещишен И.Ф. Структура и функции биомолекул: учеб. пособ. /И.Ф. Мещишен, 

В.П.Пишак, Н.Ф. Григорьева. - Черновцы: Мединститут, 1996.- 142 с. 

9. Мещишен І.Ф. Простагландини: навч. посіб. /І.Ф. Мещишен, В.П. Пішак, Н.П. 

Григор'єва - Чернівці: Медик, 1997. - 72 с. 

10. Мещишен И.Ф.  Методические разработки для лабораторно-практических 

занятий по биологической химии (для иностранных студентов) / И.Ф. Мещишен, Н.Ф. 

Григорьева. - Черновцы, 1997. - 88 с. 

11. Мещишен І.Ф. Методичні розробки для лабораторно-практичних занять з 

біологічної хімії / І.Ф. Мещишен, П.В. Присяжнюк - Чернівці: Медакадемія, 1997. – 66 с. 

12. Пішак В.П. Фотосинтез: навч. посіб. /В.П.Пішак, І.Ф. Мещишен. - Чернівці: 

Прут, 1997. - 58 с. 

13. Мещишен І.Ф. Перетворення у біохімії / І.Ф. Мещишен.- Чернівці: Прут, 1998. - 
80 с. 

14. Волошин О.І. Пилок квітковий (бджолина обніжка) в клінічній та 

експериментальній медицині /О.І. Волошин, О.В. Пішак, І.Ф. Мещишен - Чернівці: Прут, 

1998. - 191 с. 



15. Мещишен І.Ф. Глутатіонова система організму за умов норми та патології 

: актова промова /І.Ф. Мещишен. - Чернівці: Медакадемія, 1999.- 26 с. 

16.  Мещишен І.Ф. Біомолекули: структура та функції: навч. посіб. /І.Ф. Мещишен, 

В.П.Пішак, Н.П. Григор'єва. - Чернівці: Медик, 1999.- 149 с. 

17. Мещишен І.Ф. Основи клінічної біохімії: навч. посіб. /І.Ф. Мещишен, В.П. 

Пішак, Н.П. Григор'єва. - Чернівці: Медик, 2000. - 164 с. 

18. Практикум з клінічної біохімії: навч. посіб. /І.Ф. Мещишен, В.П. Пішак, Н.П. 

Григор'єва, С.Д. Федоряк. - Чернівці: Медик, 2000. - 157 с. 

19. Тестові завдання з біологічної хімії /І.В. Геруш, Н.П. Григор'єва, І.Ф. Мещишен 

[та ін.] - Чернівці: Медакадемія, 2000. - 52 с. 

 20.  Хімія: учням, абітурієнтам, студентам, вчителям /Л.Ф. Гуценко, І.Ф. 

Мещишен, П.В. Присяжнюк [та ін.]; за ред. В.П. Пішака, А.О.Федорова. - Чернівці: Прут, 

2000. - 296 с. 

21. Мещишен І.Ф. Особливості обміну речовин у дітей: навч. посіб. /І.Ф. 

Мещишен, І.М. Яремій.- Чернівці: П.П. Міскевич, 2004.- С.112. 

22. Мещишен І.Ф. Клініко-біохімічні ситуаційні задачі: навч. посіб. /І.Ф. 

Мещишен, І.М. Яремій.- Чернівці: Медик, 2005.- 84 с. 

23. Мещишен І.Ф. Основи обміну речовин та енергії: навч. посіб. /І.Ф. Мещишен, 

В.П. Пішак, Н.П. Григор’єва.- Чернівці: Медуніверситет, 2005.- 192 с. 
24. Мещишен І.Ф. Біологічна хімія для спеціальності „Клінічна фармація”: навч. 

посіб. /І.Ф. Мещишен, І.М. Яремій. - Чернівці: Медуніверситет, 2006.-247 с. 

25. Аналітична хімія. Якісний аналіз: навч. посіб. /П.В. Присяжнюк, І.Ф. 

Мещишен, Л.С. Костюк, О.І. Панімарчук. - Чернівці, 2006.- 139 с. 

26. Яремій І.М. Біохімія органів ротової порожнини: навч. посіб. /І.М. Яремій, І.Ф. 

Мещишен.- Чернівці: Медуніверситет, 2009. – 185 с. 

27. Мещишен І.Ф. Біомолекули: структура і функція: навч. посіб. /І.Ф. Мещишен, 

В.П. Пішак, Н.П. Григор’єва. - Чернівці: Медуніверситет, 2009.– 198 с. 

28. Родіола рожева в клінічній та експериментальній медицині /І.Ф. Мещишен, О.І. 

Волошин, Н.В. Давидова, І.В. Окіпняк.  - Чернівці: Місто, 2006. – 160 с. 

29. Davidova N.V. Educational-methodical materials to practical classes on bioorganic 
and biological chemistry: навч.-метод. посіб. / N.V. Davidova, I.F. Meshchyshen. – Чернівці: 
Медуніверситет, 2007. – 155 с. 

30. Фармацевтична хімія: навч. посіб. /Р.Ф. Стаднійчук, І.Ф. Мещишен, Ю.В. 
Кадельник та ін.; за заг. ред. проф. І.Ф. Мещишена. - Чернівці: Медуніверситет, 2007. – 
208 с. 



31. Збірник тестових завдань з хімії /В.О. Чорноус, П.В. Присяжнюк, М.К. 
Братенко, І.Ф. Мещишен.- Чернівці: Медик, 2007.- 157 с. 

32. Давидова Н.В. Fundametntals of enzymology /Н.В. Давидова, І.В. Геруш, І.Ф. 
Мещишен.- Чернівці: Медуніверситет, 2008.– 102 с. 

33. Навчально-методичні матеріали для практичних занять і самостійної роботи з 
біологічної хімії /Н.П. Григор’єва, І.М. Яремій, Н.В. Давидова, І.Ф. Мещишен. - Чернівці: 
Медуніверситет, 2008.–134 с. 

34. Яремій І.М. Біологічна хімія для спеціальності „Сестринська справа” /І.М. 
Яремій, І.В. Геруш, І.Ф. Мещишен. - Чернівці: Медуніверситет, 2009. – 162 с. 

35. Григор’єва Н.П. Навчально-методичні матеріали для практичних занять з 

біоорганічної та біологічної хімії [для студ. 2-го курсу стомат. факультету] /Н.П. 

Григор’єва, І.Ф. Мещишен. - Чернівці: Медуніверситет.- 2010.- 132 с. 

36. Вільнорадикальні механізми токсичногго ураження організму 

тетрахлорметаном та шляхи його корекції препаратами ехінацеї пурпурової і мелатоніном 

/І.В. Геруш, Н.П. Григор’єва, І.Ф. Мещишен, І.В. Мацьопа. - Чернівці: Медуніверситет, 

2012. – 180 с. 

37. Геруш І.В. Біоорганічна та біологічна хімія: навч.-метод. матеріали до практик. 

занять /І.В. Геруш, І.Ф. Мещишен, Н.П. Григор’єва. - Чернівці: Медуніверситет, 2012. - 
132 с. 

38. Хлус К.М. Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження. Навчально-
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щоб не образити і не відбити бажання вчитися. Водночас він завжди помічав та 

хвалив за успіхи і це надихало на подальші наукові досягнення. 

 Професор І.Ф. Мещишен допоміг мені навіть на етапі захисту 

кандидатської дисертації (не знаючи про це). Коли один з опонентів запитав, 

чому в клінічній роботі цілий розділ присвячений біохімічно-
експериментальній частині, я навела вислів, який прочитала на одному зі 

стендів на кафедрі Івана Федоровича: «медик без довольного познания химии 

совершенен быть не может» (М.Ломоносов). І всі питання на цю тему 

припинилися самі собою. 

Я вдячна долі за можливість спілкуватися з профессором 

І.Ф.Мещишеним і бажаю нашому дорогому Вчителю міцного здоров’я 

і  довголіття, творчої наснаги і шани від колег! 

https://sites.google.com/a/bsmu.edu.ua/medlib/informacijni-resursi/korifeie-nauki/mnogaa-lita-1/mesisen-ivan-fedorovic/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 22.jpg?attredirects=0


                                                                                             Васильєва Н.В.  

                                                                                                                доцент кафедри нервових 

хвороб,   

                                            психіатрії та медичної психології   ім. С.М.Савенка    БДМУ 

 

ВЧИТЕЛЬ з великої літери 

         Ось уже двадцять років минуло з того дня, як прийшовши працювати у БДМУ на 

кафедру медичної хімії, я познайомилася з доктором біологічних наук, професором 

Мещишеним І.Ф. – її завідувачем і майбутнім науковим керівником моєї кандидатської 

дисертації. 

         Уже при першій зустрічі з Іваном Федоровичем я зрозуміла, що професор І.Ф. 

Мещишен є людиною дуже вимогливою та принциповою. Вимогливим він був і є не лише 

до підлеглих, але й, у першу чергу, до себе самого. До цього часу мене вражає його 

надзвичайна працелюбність і працьовитість, високий професіоналізм, дуже сумлінне та 

відповідальне ставлення до роботи, постійне бажання вдосконалюватися у всіх сферах 

професійної діяльності.  

         Життєве кредо Івана Федоровича – допитливість, систематична наполеглива праця, 

постійне самовдосконалення.  

Іван Федорович – непересічна особистість, неординарна й ерудована людина, мудрий 

керівник, знаючий науковець, талановитий педагог, турботливий батько та дідусь… Його 

чеснот і не злічити.  

Професор Мещишен І.Ф. є знаним, не лише на теренах України, науковцем. Він є 

одним із фундаторів вивчення в Україні четвертинних амонієвих сполук, процесів 

вільнорадикального окиснення ліпідів і біополімерів та систем антиоксидантного захисту, 

зокрема глутатіонового. Він, разом із професором Волошиним О.І., ініціювали дослідження 

в БДМУ цілющих лікарських рослин Буковини. Зараз, разом із колегами, Іван Федорович 

плідно працює над дослідженням біохімічних ефектів мелатоніну. 

Іван Федорович відіграв надзвичайно важливу роль у моєму житті та, насамперед, у моєму 

професійному становленні. Професор Мещишен І.Ф. був науковим керівником моєї 

кандидатської дисертації. До цього часу Іван Федорович є для мене та багатьох інших його 

учнів прикладом того яким має бути справжній науковець і педагог.  

         Пам’ятаю, як мені, яка щойно зійшла на наукову стезю, Іван Федорович казав: 

-                     Дорога! Якщо хочеш чогось досягнути у науці, то працювати треба «день і 

ніч»!  

         І я справді працювала від раннього ранку до пізньої ночі: планувала та виконувала 

численні біохімічні експерименти, обчислювала результати проведених досліджень, 

добирала й аналізувала необхідну наукову літературу....А він – мій Учитель – приходив 

рано-вранці і попри надзвичайну зайнятість (лекції, практичні заняття, засідання Вченої 

ради, наукової комісії…), завжди був поруч. Іван Федорович уважно спостерігав за тим, як 

я працюю, ретельно аналізував і перевіряв усі отримані мною результати, вдумливо 

вчитувався у кожен написаний мною рядок статті, дисертації… Він, як і я, працював «день 



і ніч», власним прикладом надихаючи на нові наукові звершення. Його захоплення 

біохімією передавалося нам – його учням і послідовникам. Іван Федорович і зараз 

допомагає молодим науковцям-початківцям, які приходять до нього за підтримкою та 

порадою.  

Іван Федорович Мещишен був постійним членом наукової комісії БДМУ впродовж 

багатьох років. Він і зараз завжди готовий допомогти талановитій здібній молоді у всіх 

їхніх наукових починаннях. 

Я вдячна Івану Федоровичу за те, що він повірив у мене і став науковим керівником 

моєї кандидатської дисертації, яка була успішно захищена.  

Пам’ятаю, як офіційні опоненти моєї кандидатської дисертації тепло відгукувалися 

про Івана Федоровича. Взявши до рук рукопис моєї дисертації вони казали: 

-                     Якщо, твій науковий керівник Іван Федорович Мещишен, то ми впевнені, що 

робота гарна, виконана якісно і буде успішно захищена. З таким науковим керівником 

інакше просто не може бути, адже всі добре знають його принциповість і вимогливість 

щодо проведення та захисту наукових досліджень.Усе що робить Іван Федорович, він 

робить «на совість», натхненно, з задоволенням.  

Прагнення до творчого наукового пошуку не полишає Івана Федоровича навіть на 

відпочинку. Про метаболічні перетворення в організмі людини він думає завжди, навіть на 

рибалці з друзями чи збираючи гриби у лісі. Пам’ятаю, як одного з вересневих понеділків, 

після чудової недільної прогулянки лісом, Іван Федорович о сьомій ранку прийшов на 

кафедру і побачивши мене вигукнув: 

   -    Іра! Я вчора їздив по гриби і поки їх шукав, то придумав дуже цікаві біохімічні 

перетворення! 

Після цих слів він швидко взяв до рук улюблену чорнильну ручку і властивим тільки 

йому каліграфічним почерком почав записувати придумані ним перетворення на папері. 

Згодом ці, та інші складені ним перетворення, було видано у вигляді навчального 

посібника, яким до цього часу користуються не лише студенти БДМУ, але й студенти 

інших ВМНЗ України. 

Івана Федоровича люблять і поважають його численні учні, студенти, викладачі 

БДМУ, насамперед колектив кафедри, на якій він продовжує плідно трудиться. Іван 

Федорович і зараз, як і раніше, не лише у будні, але й у вихідні дні та перебуваючи у 

відпустці, майже щодня приходить на рідну кафедру, бо тут його життя – колеги, учні, яких 

він навчив працювати вдень і вночі, його улюблені рибки і черепаха...  

Із душевною теплотою і глибокою вдячністю ставляться до Івана Федоровича його 

колишні учні. Цінують свого Вчителя і радіють з того, що мають поряд такого мудрого 

порадника і натхненника, як Іван Федорович, його колеги. Іван Федорович – справжній 

Учитель, Учитель із великої літери, бо навчає нас не лише азів однієї з найцікавіших і 

найскладніших наук у світі та премудростям педагогіки, а й дарує оточуючим свою життєву 

мудрість. Він – знаний педагог і науковець, непересічна особистість і прекрасна, чуйна 

людина. 

Я безмежно вдячна долі за те, що на моєму життєвому шляху зустрілася така чудова 

людина – Іван Федорович Мещишен – Учитель, якому завжди буду вдячна за можливість 

виконати та захистити дисертацію; за професійні та життєві поради.  



Іване Федоровичу! Від усієї душі бажаю Вам міцного здоров'я, довголіття, щастя, 

радості та творчої наснаги! 

І. М. Яремій, 

кандидат біологічних наук,  

доцент кафедри біоорганічної і  

біологічної хімії та клінічної біохімії 

 

ФОТОАРХІВ професора І.Ф. Мещишена 

 Навчання 
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Під час навчання у МДУ ім. М.Ломоносова                         

 У бібліотеці ім. О.Горького. м. Москва, 1964 р.                                     студент ІУ курсу Червоній пл. у 

Москві 

 

Наукова та педагогічна діяльність 
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                                                                                                                                                Асистен
т Мещишен І.Ф. на заняттях з біологічної хімії. (1969 р.) 
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Зустріч з канадськими туристами проводить голова профкому ЧМІ доцент Мещищен 

І.Ф.     

 

 

 

Завідувач кафедри біохімії ЧМІ проф. Ковтуняк М.А. за науковим експериментом із 

асистентами Мещишеним І.Ф. та Ярмольчуком І.М. (1970 р.)   
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Пленарне засідання студентської наукової   конференції ( перший зліва – І.Ф. 

Мещишен) 
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Професор І.Ф. Мещишен із студентами   БДМУ( 1997 р.) 

 

  

 

 

 

Зустріч з шведськими вченими (другий справа –                                                професор 

Мещишен І.Ф.) 2000 р.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Професор Кухта В.К. і професор Мещишен І.Ф. на 
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 Всесоюзній нараді  завідувачів  
кафедр біологічної хімії (м. Мінськ, 1987 р.) 

 

 
 

                                                          

 Професор І.Ф. Мещищен із студентами інженерно-технічного факультету ЧНУ ім. 

Федьковича (2000 р.) 
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Оголошення результатів Всеукраїнської   олімпіади з біохімії серед студентів 

медичних  вузів (м. Чернівці, 2000 р.)                                      
  

 

 

 

 

 

 

Всесоюзна нарада завідувачів кафедр неорганічної хімії медичних вузів. (м. Івано-
Франківськ, 1988р.) 

( 2-й справа – І.Ф. Мещишен) 
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                                                     У родинному  колі 
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Іван Федорович з дружиною Катериною Іванівною  

та донькою Наталією (1969 р.) 

 

 

 

 

 

 

Батько з доньками. Погляд у майбутнє. 

(1979 р.) 
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Любі онуки Іван та Діана 
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На стажуванні у діда 

 

 

 
 

 

На рибалці 

 

 

 

 

 

Публікації про профессора Івана Федоровича МЕЩИШЕНА 

 

1. Буковинська державна медична академія: становлення, здобутки, перспективи 

розвитку ( до 60-ліття  від дня заснування) /В.П. Пішак, М.Ю. Коломоєць, І.Й. 

Сидорчук  [та ін.] – Чернівці: БДМА, 2004. – С. 61-62, 81-83. 

          2. Іван Федорович Мещишен (до 60-річчя від дня народження) // Буковинський 

медичний вісник. – 2001. – Т.5, № 2. – С. 226-227. 
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