Світлій пам’яті вченого –
Тетяни Олексіївни Дев’яткіної

8 травня 2021 року перестало битися
серце
Тетяни
Олексіївни
Дев’яткіної, професора кафедри експериментальної і клінічної фармакології з клінічною імунологією та
алергологією Полтавського державного медичного університету.
Т. О. Дев’яткіна після закінчення
в 1974 році Полтавського медичного
стоматологічного інституту
й до
останніх днів життя працювала на
різних посадах як учений-фармаколог і викладач у стінах alma mater
(нині Полтавський державний медичний університет). Доктор медичних
наук (1990 р.), професор (1991 р.),
від 1985 року – завідувач кафедри
фармакології.
Наукові дослідження Т. О. Дев’ят
кіної присвячені фармакології стреспротекторів і протиатеросклеротичних засобів. Т. О. Дев’яткіна обґрунтувала роль антиоксидантної системи
в загальному адаптаційному синдромі; встановила залежність стреспро-

текторної дії антиоксидантів від вікових та індивідуальних типологічних
особливостей стану антиоксидантної
системи; розробила композицію біоантиоксидантів стреспротекторної та
протиатеросклеротичної дії «Тофлацин».
Основні наукові праці*: Клінічна
фармакологія у загальній хірургії:
навч. посіб. Полтава, 1994; Ноотропы
и система крови в условиях стресса.
Полтава, 2002 (співавт.); Влияние
мексидола на процессы гликолиза
при остром стрессе. Экспериментальная и клиническая фармакология.
2004. Т. 67, № 4 (співавт.); Лікувальна дія мазі альтанової при моделюванні травматичного пародонтиту.
Ліки. 2005. № 1–2 (співавт.); Особливості впливу окситоцину і пітуїтрину
на перекисне окислення ліпідів і
активність антиоксидантних ферментів крові при стресі. Актуальні проблеми сучасної медицини. 2006. Т. 5,
вип. 4 (співавт.).
«Усе своє професійне життя вона
присвятила підготовці молодих учених, формуванню їх практичних і
теоретичних поглядів на світ і сенс
життя, завдяки життєвому досвіду,
фундаментальним знанням та педагогічній майстерності виховала не одне
покоління учнів і незліченну плеяду
здобувачів вищої освіти. Професор
Тетяна Олексіївна Дев’яткіна залишиться у пам’яті безмежно доброю,
чуйною людиною, викладачем і колегою, яка підтримувала кожного у
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важку годину, надихаючи оточуючих
служити професії і добру. Це непоправна втрата для науки, для молодого покоління та людей, яким вона
допомагала у житті і навчанні», –
йдеться в офіційному повідомленні
ПДМУ.
Професор Т. О. Дев’яткіна – член
ВГО «Асоціація фармакологів України», член редакційної колегії журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія», як офіційний опонент
неодноразово брала участь у роботі
спеціалізованої вченої ради при ДУ
«Інститут фармакології та токсиколо-

гії АМН України». У багатьох науковців Інституту склалися добрі професійні та людські взаємини з Тетяною Олексіївною.
Будемо пам’ятати професора Тетяну Олексіївну Дев’яткіну як колегу,
талановитого науковця, викладача,
світлу людину!
ВГО «Асоціація фармакологів
України»
ДУ «Інститут фармакології та
токсикології НАМН України»
Редколегія журналу «Фармакологія
та лікарська токсикологія»
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