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Тамара Трохимівна Чорна народилася 1 травня 1920 р. в селі Жолоби на Вінниччині 

в селянській родині. Передчасна смерть батька стала тяжким випробуванням 

для багатодітної родини, в якій п’ятою дитиною була 1,5-річна Тамара. 

У цей же період починається медична діяльність Тамари Трохимівни – одночасно 

з навчанням вона працює вакцинаторкою у районній 

санітарно-епідеміологічній станції, пізніше – медичною сестрою 

інфекційного відділення 

Ще з дитинства дівчина мріяла стати лікарем, 

після закінчення школи – у 1938 р. вступає до Київського медичного інституту 



Свій шлях а у царину медицини майбутній вчений-інфекціоніст та педагог розпочала 

на полях Другої світової війни

Під час Другої світової війни 

Київський медичний інститут 

евакуйовано до міста Челябінськ. 

Після закінчення навчання у 1942 р. 

Тамара Трохимівна отримала 

направлення до діючої армії 

на Сталінградський фронт

Потім були Ленінградський, 2-й та 3-й Прибалтійські фронти. 

Т.Т. Чорна – лікарка розвідувальної роти, керівниця санітарної служби окремих 

військових частин, врятувала життя багатьом пораненим

У резерві медичного складу Тамара Трохимівна одержала звання військового 

лікаря 3-го рангу, згодом – капітана медичної служби



За мужність та героїзм, проявлені при наданні медичної допомоги 

пораненим бійцям, капітана медичної служби батальйону 

Тамару Трохимівну Чорну відзначено орденами і медалями:

 Орден Вітчизняної війни I та ІІ ступеня

 Медаль «За оборону Сталінграда»

 Медаль «За перемогу над Німеччиною 

у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.»



Після війни Тамара Трохимівна працювала епідеміологом, а потім головною

лікаркою районної санітарно-епідеміологічної станції.

У 1951-1953 рр. навчалася в клінічній ординатурі Київського медичного інституту, 

після закінчення призначена асистенткою кафедри інфекційних хвороб 

цього ж закладу

У 1956 р. під керівництвом Б.Я. Падалки Тамара Трохимівна захистила

кандидатську дисертацію, присвячену імунодіагностиці черевного тифу при

проведенні антибіотикотерапії

У 1968 р. Т.Т. Чорна стала доценткою кафедри інфекційних хвороб 

Київського медичного інституту

Л.В. Громашевський Б.Я. Падалка

Викладачі Т.Т. Чорної –

відомі науковці: 

академік Лев Васильович 

Громашевський, професори 

Анатолій Матвійович Зюков, 

Олександр Федорович Білібін, 

Борис Якович Падалка та інші 



У вересні 1969 р. Тамара Трохимівна переїхала до Харкова 

і очолила кафедру інфекційних хвороб Харківського медичного інституту

У 1973 р. Т.Т. Чорна захистила докторську дисертацію «Течение некоторых

инфекционных болезней у лиц пожилого возраста». Науковий консультант –

професорка, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Київського медичного

інституту, Заслужена діячка науки і техніки України Олександра Семенівна Сокол

У 1976 р. Т.Т. Чорній присуджене вчене звання професорки

О.С. Сокол



Харківська обласна клінічна інфекційна лікарня.

Проспект Героїв Сталінграду, 160

Початок роботи Тамари Трохимівни співпадає із значною для кафедри подією –

у 1970 р. відбувся переїзд 22-ї інфекційної лікарні у нове приміщення 

на вул. Байрона, 160 (зараз – проспект Героїв Сталінграду). 

Колектив одержав нові кабінети для викладачів, навчальні кімнати, лабораторію, 

сучасні аудиторію та  клінічну базу

З розвитком технічного прогресу й лазерної техніки на кафедрі інфекційних хвороб

вперше в Україні за ініціативи та участі професорки Т.Т. Чорної розроблено новий 

напрямок лікування інфекційних хвороб – метод терапії лазером 

та отримано патент «Спосіб лікування бешихи»



Значна увага приділялася вивченню тропічних інфекцій студентами-іноземцями 

Вже у перший рік роботи Тамари Трохимівни на кафедрі було проведено 

першу наукову студентську конференцію з тропічних інфекцій (1970 р.), 

що потім стало традицією



Серед значних наукових доробок Т.Т. Чорної – впровадження функціональних, 

морфологічних, імунофлюоресцентних та гістохімічних методів дослідження 

в діагностиці та лікуванні хворих на дизентерію, бешиху, вірусні гепатити 

та інші інфекційні хвороби

Під керівництвом професорки співробітники кафедри впровадили в клінічну

практику дослідження функції зовнішнього дихання та стану мікроциркуляторного

русла, аерозольтерапію при грипі, ГРВІ та їхніх ускладненнях



У 1982 р. Т.Т. Чорну 

нагороджено відзнакою

«Винахідник СРСР»

Досягнення  школи  вчених-інфекціоністів, очолюваної 

Тамарою Трохимівною, викладені в більш ніж 200 наукових публікаціях 

та десятках патентів на винаходи. Під керівництвом професорки підготовлено 

9 кандидатів і 1 доктора медичних наук

 «Способ диагностики дизентерии» (1982 р.) 

 «Способ лечения рожи» (1987 р.) 

Авторські свідоцтва СРСР Т.Т. Чорної:



Професорки Т.Т. Чорна та О.С. Сокол з колегами – завідувачами кафедр 

інфекційних хвороб медичних інститутів України

Плідну науково-педагогічну роботу професорка поєднувала 

з науково-організаційною діяльністю. Тамара Трохимівна – член правління 

Асоціації інфекціоністів УРСР, а потім й України. Під її опікою проведені 

1-й (1978 р.) та 3-й (1988 р.) з'їзди інфекціоністів УРСР, які відбулися у Харкові

З'їзд інфекціоністів 

УРСР,  м. Харків, 1988 р.



Козько В.М.

У 1992 р. кафедру очолив учень Тамари Трохимівни

Володимир Миколайович Козько, а сама продовжувала 

працювати на посаді професора до 2000 р. 

За трудові досягнення Т.Т. Чорна 

відзначена медаллю «Ветеран праці»  

До останніх років вчена вела активну громадську та

професійну діяльність, ставши прикладом виконання

обов’язку і людяності для починаючих медичну

практику лікарів



Учні Тамари Трохимівни глибоко вдячні їй за безцінні уроки професійної 

майстерності, морального обов’язку, високої відповідальності при виконанні 

лікувальної, педагогічної та наукової роботи

Тамара Трохимівна Чорна пішла з життя 28 травня 2016 р. на 97-му році. 

Людина, Вчитель, Вчений і Лікар – непорушний приклад духовності, 

людяності і професіоналізму 



Труди Т.Т Чорної 

та література про неї 

з фондів 

Наукової бібліотеки 

Харківського 

національного 

медичного університету
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