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НЕТЮХАЙЛО Лілія Григорівна
(?) -  д-р мед. н. (2007).

У 1995 закінчила Сибір
ський державний медичний 
університет (Томський медич
ний інститут). Працювала ви
кладачем на каф. біологічної 
хімії Української медичної 
стоматологічної академії (м. 
Полтава), 1997—2000 навчалася 
в аспірантурі. 2001 захистила 
канд. дис. «Механізми розви
тку і роль змін метаболічних 
процесів в легенях при гостро
му стресі», 2007 доктор, дис. 
«Механізми опікової хвороби 
та обґрунтування застосуван
ня препарату «кріохор» для її 
лікування». Була стипендіатом 
Кабінету Міністрів України для 
молодих вчених (2004—2006). З 
2006 доц., з 2011 проф. каф. біо
логічної та біоорганічної хімії 
ВДНЗУ «УМСА».

Керівник НДР «Біохімічні
і патофізіологічні механізми 
ушкодження внутрішніх орга
нів при опіковій хворобі»; чл. 
комісії з контролю за станом 
науково-дослідної роботи та 
роботи студентського науково
го товариства, чл. ЦМК з підго
товки лікарів-педіатрів.

Наукові інтереси: вивчен
ня молекулярних і клітинних 
механізмів стресорних ушко
джень органів порожнини рота 
та ін. відділів системи травлен
ня, експериментальна тера
пія. Автор понад 150 наукових 
праць, 4 патентів України на 
винахід. Підготувала тестові 
завдання «Крок—1. Стоматоло
гія», «Крок—1. Загальна лікар
ська підготовка» для центру 
тестування», збірник тестових 
завдань з біологічної хімії для 
підготовки до ліцензійного іс
питу «Крок—1», який містить 
1000 тестів (у співавт. з проф.

Тарасенко Л. М. та проф. Непо- 
радою К. С.).

Дж.: http://www.umsa.edu.ua/
каН іоте/Ь іос1іету/ка1_Ью с1іету_ 
kolektiv.html).

С. П. Безноса

НЕХВОРОЩА с.( 
Новосанжарський р-н.

Д о ш к і л ь н і  н а в ч а л ь н і  
з а к л а д и :

НЕХВОРОЩАНСЬКИЙ ДОШКІ
ЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗА
КЛАД «СОНЕЧКО».

Адреса: Полтавська обл., Но
восанжарський р-н, с. Нехво
роща, вул. Центральна, 85; 
39354.

Перші ясла-садки в 7 кол. 
сільськогосподарських артілях 
утв. 1934-1939. У 1939-1941, 
1943—1945 існували притулки 
для дітей різного віку, що зали
шились без батьків, т. з. «патро
нати». Там перебували діти ре
пресованих та діти-сироти.

В 1960-х ясла-садки колгос
пів, підрозділу «Червоне промін
ня», ін. підприємств і організацій 
районного центру Нехвороща 
були об'єднані в один дитячий 
ясла-садок, розрахованому на 
60 дітей. Розташовувався в при
стосованому приміщенні, пере
обладнаному з кол. райвиконко
мівських квартир. Виховувалося 
200 дітей, функціонувало 6 груп,
2 групи цілодобового перебу
вання. 1960-1983 одночасно з 
основним ДНЗ діяли сезонні 
колгоспні ясла-садки. Першою 
завідувачкою в яслах-садку була 
Бондаренко Марія Андріївна. 
1960—1978 завідувачем працю
вала Герасименко Марія Мико
лаївна; 1978—1993 Свинаренко 
Лідія Сергіївна; з 1993 заклад 
очолює Ганзій Людмила Мико
лаївна. Першими вихователями 
в закладі були: Куйовда Галина 
Владиславівна, Свинаренко Лі
дія Гнатівна, Забара Лідія Єго- 
рівна, Степанчук Ніна Макарів- 
на. 1970 — 1985 працювали ви
хователі: Карюк Надія Іванівна, 
робочий стаж на одній посаді 43 
роки, Меюс Тетяна Іванівна, Лу
ценко Катерина Павлівна, Шер- 
стюк Галина Василівна, Свина
ренко Лідія Сергіївна, Лимар 
Валннтина Петрівна, Кравець 
Юлія Миколаївна; няні: Зубань 
Марія Павлівна, Хорішко Ніна 
Антонівна, Карюк Анастасія Фе
дорівна, Мовчан Лідія Климівна, 
Карюк Паша Явтухівна, Сідаш 
Віра Олександрівна, Сарахова 
Олесандра Іванівна, Куліш Ва
лентина Федорівна, Балана Га
лина Антонівна.
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