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професор, доктор медичних наук, 

вчений, відомий лікар-гігієніст, педагог 
 
 
 
Основні дати життя та діяльності 

  
12квітня 

1928 р.              народився в с. Попасне Луганської області 

  
1930 р.               сім’я переїжджає до м. Куп’янськ Харківської області 

  



1954 р.         закінчив санітарно-гігієнічний факультет Харківського державного 

медичного інституту 
 

1954 р.            за направленням працює головним лікарем районної санітарно-
епідеміологічної станції у селищі  Ольшанка Деркачівського р-ну  Харківської 

області 
 

1956 р.           переведений у Нововодолазький район на посаду головного  лікаря 

районної санепідемстанції 
 

1957 р.             вступив за конкурсом до аспірантури на кафедру загальної гігієни 

 Харківського державного медичного інституту 

  
1960-1965 рр.    працював асистентом кафедри загальної гігієни ХДМІ 

  
1963 р.                  захистив кандидатську дисертацію 

  
1965-1970 рр.    керівник відділу гігієни підлітків Харківського НДІ 

охорони  здоров’я дітей та підлітків 

  
1965-1990 рр.   працював заступником голови Республіканської 

проблемної  комісії «Гігієна дітей та підлітків», був головою    наукових   
товариств гігієністів і санітарних лікарів, членом відділення Менделеєвського 

товариства, член Всесоюзної проблемної комісії  «Наукові основи гігієни дітей 

та підлітків» Всесоюзного НДІ гігієни дітей та підлітків МОЗ СРСР 

                            
1970 р.            був обраний за конкурсом завідувачем кафедри загальної 

гігієни Оренбурзького медичного інституту 

  
1975 р.              захистив докторську дисертацію 

  
1980-1999 рр.   працював завідуючим кафедри загальної гігієни 

Буковинської державної медичної академії 

  
06.09.1999 р.          професор О.М. Савельєв пішов із життя 

  
  
 
 



Кроки поступу та наукова діяльність 

  
        О.М.Савельєв народився 12 квітня 1928 року в селищі Попасне Луганської 

області. В 1930 році батьки були переведені на роботу в місто Куп`янськ 

Харківської  області, де  пройшли дитячі та юнацькі роки Олега Миколайовича. 
 
 

 

Майбутній професор Олежка 

напередодні школи 

 

Батько, Микола Петрович Савельєв – кандидат медичних наук,заслужений лікар 

УРСР, хірург-онколог, мати – Наталія Олександрівна – лікар,  хірург. 

 
       Батько – Микола Петрович 

 

 
 
                         Мати –Наталія Олександрівна 
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 З перших днів Великої Вітчизняної війни батьки перебували в лавах Червоної 

Армії. Наприкінці 1942 року мати була демобілізована у зв’язку з хворобою і 

прикомандирована до Куп’янського райвійськкомату як лікар призивної комісії, 

а батько військовим хірургом пройшов всю війну, був учасником 

Сталінградської битви. «Хірургам Сталінградського фронту, які полягли в боях 

при захисті Сталінграду», присвячена його кандидатська дисертація 

«Проникаючі поранення черепа», виконана на основі проведення ним більш 

трьохсот операцій в умовах польового пересувного госпіталю під Сталінградом 

у період великомасштабних операцій з 1 лютого 1942 року по 1 лютого 1943 

року при великому потоці поранених. Дисертація виконана під керівництвом 

головного хірурга Південного фронту, заслуженого діяча науки, професора 

Г.М.Гуревича, яка узагальнювала досвід проведення і післяопераційного 

лікування поранень черепа, була вкладом у розвиток військово-польової хірургії, 

внесла зміни у принципи лікування ран подібного роду, визначила терміни їх 

хірургічної обробки, вибір методів лікування на всіх етапах евакуації поранених. 

М.П. Савельєв мав бойові нагороди. Після війни працював головним лікарем і 

хірургом-онкологом Куп’янської районної лікарні.  

 
Микола Петрович Савельєв – заслужений лікар УРСР, 

головний лікар онкодиспансеру м. Куп’янська (1976 р.) 

Олег Миколайович Савельєв закінчив санітарно-гігієнічний факультет 

Харківського медичного інституту в 1954 році і за направленням починав свою 

трудову діяльність головним лікарем районної санітарно-епідеміологічної 

станції у селищі Ольшанка Деркачівського району Харківської області.  



У березні 1956 року Олег Миколайович був переведений у Нововодолазький 

район на посаду головного лікаря райсанепідстанції. 

 
Головний лікар Нововодолазької санітарно-епідеміологічної 

станції  з колегами ( 1956 р.) 

  
        У 1957 році за конкурсом поступає в аспірантуру при кафедрі загальної 

гігієни Харківського медичного інституту, а з 1960 по 1965 рр. працює 

асистентом цієї кафедри. Під керівництвом професора М.Л. Кошкіна кафедра 

працювала над проблемою біологічної дії різних ділянок складових сонячного 

спектру на мікроорганізми, найпростіших і вищі організми. Кандидатська 

дисертація О.М.Савельєва «Значення комплексної дії малих доз 

ультрафіолетового і інфрачервоного випромінювання при профілактиці рахіту», 

виконана на кафедрі і захищена у Харківському державному медичному 

інституті у 1963 році, висвітлила антирахітичну роль комплексного 

ультрафіолетового і інфрачервоного опромінення. 

        З березня 1965 по 1970 рр. О.М.Савельєв – керівник відділу гігієни підлітків 

Харківського науково-дослідного інституту охорони здоров`я дітей та підлітків.  



Науковий відділ Харківського науково-дослідного інституту охорони здоровя 

дітей та підлітків 

(керівник відділу  О.М.Савельєв – другий зліва). 1968 р. 

  
 

        З цього часу наукова діяльність Олега Миколайовича була присвячена 

проблемам охорони здоров`я підростаючого покоління. Наукові дослідження, що 

проводилися під його керівництвом лягли в основу докторської дисертації 

«Гігієнічні основи профілактики близорукості і сколіотичної осанки у підлітків 

шкільного віку», яка була захищена в 1975 році в 1-ому Московському 

медичному інституті ім. І.М. Сеченова. 

        Під керівництвом О.М.Савельєва три наукових співробітники очолюваного 

ним відділу захистили кандидатські дисертації: – Мельченко В.О. – «Гігієнічна 

оцінка режиму дня підлітків, які навчаються у професійно-технічному училищі 

за експериментальною програмою з додатковою загальноосвітньою 

підготовкою»; – Петрашко Є.А. – «Працездатність підлітків з хронічним 

тонзилітом, що навчаються у професійно-технічному училищі швейного 

профілю»; – Зайцева Л.О. – «Вплив умов виробничого навчання на стан 

артеріального тиску у підлітків будівельного і швейного профтехучилищ». 

        У 1970 році О.М.Савельєв за конкурсом був обраний завідуючим кафедри 

загальної гігієни Оренбурзького медичного інституту. Основні напрямки його 

дослідницької роботи в цей період пов`язані з вивченням умов праці робітників 

на Оренбурзькому газоконденсатному родовищі. 

  
 

 
 
 
 



 
Завідувач кафедри загальної гігієни 
 Оренбурзького медичного інституту 

  
 
        Савельєв О.М. також проводить гігієнічні 

дослідження водопостачання Оренбурзької області, 

зокрема санітарного стану р. Урал, продовжує наукову 

роботу над проблемами охорони праці і здоров`я 

підлітків. Під його керівництвом асистентом Л.Л. 

Богомоловим була виконана кандидатська дисертація за 

темою: «Функціональний стан апарату акомодації в учнів 

у зв`язку з світловим і ультрафіолетовим кліматом». 

З 1980 року протягом майже 20 років О.М.Савельєв працював завідуючим 

кафедри загальної гігієни Буковинської державної медичної академії, де 

продовжував дослідження у галузі вікової гігієни, професійної орієнтації 

підлітків  – учнів, що оволодівають професіями промислових підприємств легкої 

і електронної промисловості. На кафедрі під його керівництвом виконані і 

захищені дві кандидатські дисертації (асистенти Прунчак І.Ф., Фундюр Н.М.), 

одна підготовлена до захисту – (асистент Грачова Т.І.). 
 

  

Кафедра загальної гігієни Чернівецького медичного інституту (1986 р.) 



Професором О.М.Савельєвим опубліковано 200 наукових робіт. Основні 

напрямки наукових досліджень – виявлення закономірностей становлення і 

розвитку дитячого організму в різних вікових групах: дошкільники, діти 

шкільного віку та підлітки. Наукові дослідження були спрямовані на вивчення 

факторів зовнішнього  середовища, умов навчання і трудової діяльності, 

розробку гігієнічних заходів на зміцнення і збереження здоров`я дітей і підлітків. 

О.М.Савельєвим вагомий внесок зроблений у гігієнічне обґрунтування 

профілактики найбільш розповсюджених захворювань і відхилень у стані 

здоров`я підлітків: хронічного тонзиліту, заниженої гостроти зору, сколіотичної 

осанки, рахіту. 

Під керівництвом О.М.Савельєва розроблялись проблеми поліпшення 

гігієнічних умов зорової праці, вивчався вплив освітленості на зорову 

працездатність з метою визначення науково-допустимих параметрів світлового 

середовища і розробки раціональних систем освітлення, режиму зорової роботи 

учнів і підлітків. Об`ємне дослідження проведене з розробки гігієнічних основ 
профілактики короткозорості і сколіотичної осанки. 

        Вперше у гігієнічній практиці зроблений  висновок про те, що в патогенезі 

цих відхилень у стані здоров`я головну роль відіграють загальне функціональне 

порушення організму дітей та підлітків і як специфічний їх показник – 
зменшення у крові неорганічного фосфору в результаті недостатнього 

ультрафіолетового опромінення. Це, в свою чергу, призводить до слабкості 

циліарного мускула ока і недостатній акомодації. Визнання за цим фактором 

провідної ролі змінило підхід до санітарно-гігієнічних заходів, здійснюваних з 

метою попередження розвитку і прогресування міопії і сколіотичної осанки в 

учнів. 

        Детально були вивчені питання впливу на молодий організм 

ультрафіолетового і інфрачервоного опромінень як фактору підвищення 

резистентності організму, що мають виражений профілактичний ефект. 

      Обґрунтовано застосування оптимальних доз профілактичного 

ультрафіолетового опромінення з урахуванням відхилень у стані здоров`я 

дитячого організму, вікових, кліматичних і сезонних особливостей. 

Важливим напрямком у дослідницькій роботі О.М.Савельєва стало 

обґрунтування гігієнічних вимог до організації навчання підлітків у закладах 

професійно-технічної освіти. 

Вивчались питання етіології, патогенезу, профілактики і функціональних 

відхилень у стані здоров`я працюючих підлітків. Аналізувався  комплексний 

вплив навчально-виробничої діяльності, режиму дня і відпочинку на 

функціональний стан організму учнів профтехучилищ і їх працездатність. 



 Виявлені закономірності і особливості адаптаційного процесу підлітків, які 

освоюють різні виробничі професії, лягли в основу формування фізіологічно-
гігієнічних принципів адаптації. 

        Виходячи з положення, що професійна придатність визначається відповідно 

до фізіологічних вимог організму, які пред`являються до професії, розроблялись 

психофізіологічні і гігієнічні основи профорієнтації і професійного відбору 

робітників (будівельників, токарів, професії легкої і електронної промисловості), 

профпридатності підлітків з відхиленнями стану здоров`я. 

На основі цих досліджень разом з співробітниками Інституту гігієни дітей і 

підлітків МОЗ СРСР О.М.Савельєв брав участь у розробці медичних 

протипоказань до виробничого навчання і прийому в середні спеціальні 

навчальні заклади і ВУЗи. 

Протягом 1975-1976 рр., в 1983 і 1993 р. проводились наукові дослідження 

фізичного розвитку учнів міста Чернівці. Динаміка змін фізичного розвитку 

учнів вивчалась з врахуванням впливу сучасних соціальних умов («Хімічна 

хвороба», наслідки аварії на ЧАЕС та ін.). 

На основі одержаних даних були зроблені висновки про зниження темпів 

акселерації росту і розвитку учнів і прогнозовано посилення протилежної 

тенденції. 

        Розроблені оціночні таблиці індивідуальної характеристики фізичного 

розвитку дошкільників і учнів, які використовуються педіатрами і гігієністами 

Чернівецької області як методичні посібники під час масових оглядів дітей. 

        У 1983 році під керівництвом професора Савельєва О.М. розпочинається 

комплекс досліджень з первинної токсикологічної оцінки потенційно 

небезпечних хімічних речовин. На кафедрі впроваджуються методи визначення 

на експериментальних біологічних моделях в токсикологічному 

експерименті. ЛД 50, гострої та хронічної токсичності виробничих отрут при 

різних шляхах надходження. 

 
Обговорення наукових проблем. Професор О.М. Савельєв та доцент Л.І. Власик – 

директор Чернівецького НДІ  медико-екологічних проблем. 



  
        Згодом кафедра бере участь у створенні токсикологічної лабораторії при 

Чернівецькому державному медичному інституті та продовжує активно 

працювати за госпдоговірними темами над розробкою параметрів токсикометрії, 

токсикологічних паспортів, тимчасових гігієнічних нормативів. 

        Значне місце в науковій діяльності кафедри під керівництвом Олега 

Миколайовича займали дослідження в галузі гігієни харчування дітей та 

підлітків. Особливу увагу він звертав на неадекватність харчування дітей 

дошкільного віку на сучасному етапі. При дослідженні мінерального складу 

харчових раціонів в дитячих дошкільних установах м. Чернівці співробітниками 

кафедри було встановлено наявність вираженого мінерального дефіциту. 

         Професор Савельєв О.М. безпосередньо брав участь у розробці таблиць 

середнього вмісту кальцію, магнію, фосфору, заліза, міді у I і II блюдах та 

рекомендував їх для впровадження з метою оптимізації харчових раціонів та 

лікувальних дієт. Дослідження аспіранта Грачової Т.І під керівництвом Олега 

Миколайовича довели наявність негативного впливу на фізичний розвиток дітей 

дошкільного віку за умов зменшення в їх раціоні кількості тваринних білків. 

Причому, збільшення споживання рослинних білків за рахунок злакових, не 

компенсувало цих явищ. 

        У цей період  Олег Миколайович займається оцінкою класу небезпечності 

кубових залишків виробництва акрилатів та можливості їх використання в 

народному господарстві. Він розробляє гігієнічні рекомендації щодо захисту 

здоров’я працюючих людей та навколишнього середовища. 

        Долучення до госпдоговірних тем дало можливість значно зміцнити 

матеріально-технічну базу кафедри, придбати сучасне обладнання, лабораторний 

посуд та реактиви для наукових досліджень. 

        За ініціативою професора Савельєва О.М. кафедра виконує цілу низку 

санітарно-гігієнічних досліджень умов праці та захворюваності робітників 

Чернівецького машинобудівного заводу. Проведені дослідження лягли в основу 

тривалого вивчення цього виробництва і завершились ефективним 

впровадженням гігієнічних рекомендацій щодо покращання умов праці, 

зниження захворюваності, оздоровлення основних категорій працюючих. 

        Отримані закономірності дозволили професору Савельєву О.М. 

запропонувати методичний підхід щодо оцінки фізичного розвитку через 

адекватність харчування, який було реалізовано у вигляді методичних 

рекомендацій, схвалених Республіканською проблемною комісією з гігієни 

харчування. 

Олег Миколайович Савельєв був учасником Міжнародних конгресів лікарів-
гігієністів. Він представляв Радянський Союз на ХІ Міжнародному конгресі 



профілактичної медицини і гігієни у Варні (Болгарія, 1966 р.); на V 

Міжнародному конгресі шкільної і університетської гігієни у Празі 

(Чехословаччина, 1977 р.); на IX Міжнародному симпозіумі шкільної і 

університетської гігієни і медицини в Москві (1976 р.). Був учасником практично 

всіх, починаючи з 1970 року, Всесоюзних з`їздів гігієністів і санітарних лікарів, 

різних симпозіумів, конференцій з питань гігієни. 

            У 1998 р. брав участь у роботі конференції Міжнародного інституту наук 

про життя у Європі (ILSI/EUROPE) в м. Києві. 
 

 
Серед делегатів ХІ Міжнародного конгресу 

профілактичної медицини та гігієни (Болгарія, Варна, 1966 р.) 

 

V-й Міжнародний конгрес шкільного навчання 

та педагогічної діяльності (м. Севастополь, 1967 р. ) 

  



               Професором О.М.Савельєвим опубліковано біля 200 наукових робіт. 

Наукову діяльність він успішно поєднував із навчально-методичною роботою. 

Під його безпосереднім керівництвом і редакцією видано для студентів чимало 

навчальних посібників і методичних рекомендацій. Він розробляв питання 

оптимізації навчального процесу, інтеграції викладання НДРС, деонтології, 

програмованого контролю, виступав на цю тематику на всесоюзних і 

республіканських конференціях, нарадах з публікаціями з цих питань. 

Велику роботу О.М.Савельєв проводив з талановитою студентською молоддю, 

був організатором всеукраїнських олімпіад з загальної гігієни. Студенти 

Буковинської медичної академії постійно займали призові місця на цих 

престижних змаганнях. 
 

Професор О.М. Савельєв з групою студентів 

  
           Олега Миколайовича Савельєва як людину вирізняла справжня 

інтелігентність. Всі, кого життя зводило з ним відзначали його надзвичайну 

порядність, душевність і щирість. Він був безкінечно уважним і тактовним у 

спілкуванні, щедро ділився своїми знаннями і досягненнями як з аспірантами, 

так і зі співробітниками кафедр та студентами. Боляче переживав свої та чужі 

прикрощі, чутливо реагував на будь-яку несправедливість. З ким би вона не 

траплялась. 

        Олег Миколайович був активним організатором дозвілля, любив працювати 

на дачі, гостинно проводив святкові дні в дружній компанії, яку своєю 



добротою, товариськістю та дружелюбністю прикрашала його дружина Ганна 

Феодосіївна. 

Він умів багато чого у житті. І за що б не брався, робив це з повною віддачею. 

        Захоплювався театром, рибною ловлею та мисливством, фотографією, не 

розлучаючись зі стареньким «Зенітом С», прекрасно водив автомобіль (стаж 

водія близько 50 років). 

        Був заядлим мисливцем і протоптав десятки кілометрів полями і 

перелісками Буковини. 

Всеукраїнським товариством мисливців та рибалок О.М. Савельєву було 

присвоєно звання «Почесний мисливець України». 
 

 
З групою студентів на відпочинку у Карпатах. 

Путила, вихід на полонину. 

   
             Знав майже всі водойми в приміській зоні і близьких сільських районах. 

Любив свій сад. Захоплювався театром. Часто буваючи в Москві, Ленінграді, 

Києві, Харкові відвідував майже всі вистави провідних театрів країни. 
            Його оптимізм, невичерпний гумор і чарівна посмішка підтримували у 

житті багатьох, хто був знайомий з ним. 

  



 
Наукова спадщина професора О.М. Савельєва 
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Пам’яті професора Савельєва Олега Миколайовича 

 
 

Невпинно минає час … 
Вже майже упродовж двадцяти шести років немає поряд з нами доктора 

медичних наук, професора, завідувача кафедри гігієни та екології (1980-1999) 
О.М. Савельєва. 
Олег Миколайович відрізнявся простотою у спілкуванні, почуттям гумору, 

любив поїздки, дружні і товариські зустрічі з цікавими і близькими за духом 

людьми. 
Привітна усмішка, уважний погляд, зацікавленість у розмові, врівноваженість – 
переважно таким він був у робочих буднях. 
Під керівництвом професора О.М. Савельєва пройшли мої аспірантські роки 

(1982-1986), захищена кандидатська дисертація (1994), відбулося професійне 

становлення як викладача ВНЗ. 



Олег Миколайович цінував щирість у стосунках між людьми, сприяв створенню 

в колективі творчої атмосфери наукового пошуку. Особливу увагу приділяв 

формуванню творчих ділових контактів між аспірантами кафедри – мною та 

Прунчаком Іваном Феодосійовичем. Наполягав на постійному обміні 

інформацією, розвивав здатність аналізувати дані літератури, порівнювати 

результати власних досліджень. Всі зауваження, поради у ході виконання 

дисертаційних робіт, а в подальшому – при виконанні НДР кафедри, давались у 

коректній формі, завжди залишалася можливість дискусії та обґрунтування 

власної думки. 
З любов’ю і повагою Олег Миколайович ставився до студентів. Доступне 
викладення матеріалу на лекціях і практичних заняттях, обговорення 

проблемних питань, демонстрація наочних матеріалів, наведення прикладів з 

практики – ось ті засади, на яких професор О.М.Савельєв здійснював навчальний 

процес. Велика увага приділялась керівництву НДР студентів. 
Як наставник академічної групи Олег Миколайович цікавився проблемами 

побуту студентів, давав поради, неодноразово проводив вихідні на природі у 

студентському товаристві. 
Професор О.М. Савельєв вирізнявся значною демократичністю у стосунках з 

людьми: двері його кабінету завжди були відкриті для відвідувачів. Обговорення 

необхідних питань часто проводилось безпосередньо на робочих місцях 

співробітників. 
У спілкуванні Олег Миколайович був відкритою людиною. Він ділився своїми 

сімейними проблемами, цікавився особистим та сімейним життям членів 

колективу кафедри. Завжди можна було поділитись враженнями про відпочинок 

у вихідні, про досягнення на присадибній ділянці. 
У моїй пам’яті Олег Миколайович залишився людиною, в якій органічно 

поєднувались риси керівника колективу, досвідченого вченого, мудрого 

педагога, старшого наставника та порадника, добропорядного громадянина, 

щирої, доброї, відкритої людини. 
Н.М.Фундюр, 

                                                                         доцент кафедри гігієни та екології 

БДМА 
 

 
 
 
Спогади про Олега Миколайовича Савельєва 
        



 Олег Миколайович Савельєв був людиною своєї епохи, який наполегливою працею 

досяг вершин науки – став доктором медичних наук, професором і керівником 

наукового колективу.  
        Згадуючи про нього як про вченого, гігієніста, педагога і друга, неможливо 

не відмітити кращі риси його як організатора науки, керівника кафедри, 

громадського діяча, як про людину чесну, принципову, безкорисливу у відношенні 

до наукової роботи, до керованого ним колективу та своїх друзів.  
        Це була людина, яка все своє життя цілеспрямовано працювала на благо 

свого народу, щедро передавала свої знання молодому поколінню. 
        Моє перше знайомство з О. М. Савельєвим відбулося у 1981 році у 

студентському гуртожитку медичної академії, де ми тимчасово проживали 

після обрання нас за конкурсом на посаду завідувачів кафедр Чернівецького 

медичного інституту.  
У повсякденному спілкуванні йому була притаманна життєрадісність, 

простота, скромність та безкорисне бажання прийти на допомогу в складних 

життєвих ситуаціях.  
        Усі роки він підтримував дружні відносини зі мною і моєю сім’єю. 
Олег Миколайович був активним організатором дозвілля, любив працювати на 

дачі, не пропустив жодного сезону полювання. Гостинно проводив святкові дні у 

дружній компанії, яку своєю добротою, товариськістю та дружелюбністю 

прикрашала його дружина Анна Феодосіївна. Він був запальний мисливець, 

любив відпочинок на природі – в походах за грибами. 
        Олег Миколайович цікавився всім, що відбувалося в незалежній Україні і 

світі. Палко мріяв про щасливе майбутнє свого народу. 
О. М. Савельєв завжди відчував тепло, доброту і любов своєї сім’ї та друзів. 

Вірна супутниця життя, дружина Анна Феодосіївна завжди оточувала його 

своєю увагою, добротою, любов’ю та підтримкою. 
         Таким був Олег Миколайович Савельєв.  
Його науковий доробок та активна практична діяльність як гігієніста 

примножили славу нашого університету та сприяли розвитку гігієнічної науки, 

що стане прикладом для наступних поколінь. 
В.К.Чернецький, 

 доктор медичних наук, професор 
 кафедри нервових хвороб (1981-1992р.р.) 

 Буковинської державної медичної академії 
Він просто робив людям добро 

        З професором Савельєвим Олегом Миколайовичем я був знайомий ще з днів 

свого студентства. Пригадую те захоплення і теплі слова на його адресу 

студентів групи, в якій навчалася моя дружина. Олег Миколайович був у них 



куратором і з великим задоволенням проводив з ними свій вільний час. На 

власному прикладі він показував зразки любові до природи рідного краю, 

прищеплював студентам-медикам такі необхідні для них риси характеру, як 

милосердя, тактовність, любов та повага до ближнього. 
        Вдруге доля нас звела на початку 90-х років в стінах очолюваного мною 

науково-дослідного Інституту медико-екологічних проблем. Він люб’язно 

погодився на мою пропозицію стати науковим консультантом та членом вченої 

ради інституту. 
З цього періоду розпочалося співробітництво кафедри та НДІ. 
         Олег Миколайович був м’якою і водночас відвертою людиною. Він завжди 

говорив те про що думає. Це допомагало у вихованні молодих наукових кадрів. 

Наше співробітництво стало більш тісним після мого приходу на кафедру 

загальної гігієни на посаду асистента, а потім доцента. Олег Миколайович дуже 

часто йшов мені назустріч в організації навчального процесу, наукового пошуку, 

допомагав влучними порадами. У дискусіях щодо вибору напрямку досліджень 

нашого спільного аспіранта Грачової Т.І. він аргументовано відстоював свою 

точку зору, неодноразово звертаючи мою увагу на те, що готує мене з 

необхідними для цього рисами характеру на посаду завідувача кафедри. 
        Буваючи разом на гігієнічних форумах, я бачив з якою повагою ставилися 

до нього відомі гігієністи. Особливо теплі спогади про нього як товариську 

інтелігентну людину залишились у тих вчених, які співпрацювали з Олегом 

Миколайовичем над вирішенням проблем гігієни дітей та підлітків. 
        У моїй пам’яті професор Савельєв Олег Миколайович залишився взірцем 

тактовності та поваги до оточуючих, як мудрий вчений і педагог. 
Л.І. Власик, 

професор, доктор медичних наук, 
директор ДП НДІ 

медико-екологічних проблем 
МОЗ України  

  
  
Спогади про вчителя 
            Чи є в житті випадковість, чи, можливо, все кимось передбачено наперед? 

Не знаю. Але так сталося, що на кафедру гігієни Чернівецького медінституту з 

Олегом Миколайовичем Савельєвим ми прийшли одночасно у 1980 році. 
            Він за конкурсом був прийнятий на посаду завідувача, а я зарахований в 
аспірантуру. 



Олег Миколайович був новою людиною в інституті. Йому необхідно було 

займатися навчальним процесом і одночасно визначитися з напрямком наукової 

діяльності кафедри та темою дисертаційної роботи аспіранта. 
        Після недовгих вагань була визначена тематика наукової роботи – актуальні 

проблеми гігієни дітей та підлітків. Адже відомо, що здоров’я нації в значній 

мірі залежить від стану здоров’я підростаючого покоління. 
Звичайно виникали труднощі організаційного та матеріально-технічного 

забезпечення наукової роботи. Завдяки наполегливості Олега Миколайовича, 

його вмінню знаходити порозуміння з керівництвом інституту, колегами, всі 

проблеми були вирішенні. 
        Він все робив, щоб створити необхідні умови для виконання наукової 

роботи. Пам’ятаю наші спільні походи до керівництва професійно-технічного 

училища та директорів підприємств, щоб домовитись про проведення наукових 

досліджень на їх базах. Йому ніхто не міг відмовити. 
        Олег Миколайович був напрочуд доброю, привітною і комунікабельною 

людиною, завжди знаходив спільну мову та порозуміння з людьми. У нього 

завжди можна було отримати відповідь на незрозуміле питання, чітке 

тлумачення отриманих результатів. Він не виділяв годин для прийому 

відвідувачів. Двері його кабінету були відкриті завжди і для всіх. При нагальній 

потребі деякі питання вирішувалися у нього вдома. Він відзначався надзвичайно 

високою працездатністю. Цього вимагав і від інших. 
        Дякуючи його таланту як науковця, я виконав і успішно захистив 

дисертацію в Інституті гігієни дітей та підлітків МОЗ СРСР. 
Наукова діяльність О.М.Савельєва в Чернівецькому медінституті, в подальшому 

– Буковинській державній медичній академії була присвячена вирішенню 

актуальних проблем гігієни дітей та підлітків. Результати наукових досліджень, 

які проводились співробітниками кафедри під його керівництвом, 

впроваджувались у практичну охорону здоров’я і були направлені на 

покращення харчування дітей у дошкільних дитячих закладах, створення 

сприятливих умов для їх виховання та навчання. 
        За розробленими кафедрою стандартами практичні лікарі оцінювали 

фізичний розвиток дітей дошкільних дитячих закладів та шкіл м. Чернівці. 
         Кафедрою також були розроблені і впроваджені практичні рекомендації 

щодо оптимізації професійного добору підлітків для оволодіння багатьма 

професіями. 
        Олег Миколайович був педагогом, любив студентів, ставився до них з 

повагою і вони віддячували йому тим же. Можливо він був аж занадто добрим 

до студентства, тому що кількість ―неудів‖, виставлених ним за майже 20-річну 



трудову діяльність у Буковинській державній медичній академії, можна 

порахувати на пальцях руки. 
Вони любили свого вчителя і говорили йому про це. 
        В особистому житті Олег Миколайович був звичайною, простою, 

невибагливою людиною. Він любив свою родину, захоплювався полюван-ням, 

рибалкою, залюбки порався на дачній ділянці і радів усьому, що сам виростив. 
Він чесно прожив життя. Намагався всім допомогти, нікого не скривдити. Світ 

збереже не тільки краса. Доброта, порядність, людяність, чесність по 

відношенню до себе та інших важать не менше. 

 
Дружні поради студентам 

                 
 
 Всі ці риси були притаманні професору Савельєву Олегу Миколайовичу. Він 

залишив по собі спадщину, слід на Землі. Його немає, але є його послідовники, 

учні. Деякі висловлювання Олега Миколайовича стали афоризмами на кафедрі. І 

зараз нерідко почуєш, як хтось з співробітників каже: ―Як казав пан професор у 

таких випадках …‖. 
          … І знову спомин про прекрасну людину, знову він серед нас… 

І.Ф.Прунчак,  
кандидат медичних наук., 

 старший викладач 



кафедри гігієни та екології БДМУ 
Спомин про друга 
  
        Олег Миколайович Савельєв був висококультурною, тактовною, скромною, 

сердечною людиною, прекрасним професором-педагогом і другом, завідувачем 

кафедри загальної гігієни, організатором науково-педагогічної роботи на 

кафедрі, громадським діячем. Як голова місцевого профспілкового комітету, він 

користувався авторитетом і повагою співробітників за чуйність і допомогу. 
        Мені двічі прийшлось оперувати Олега Миколайовича за його власним 

бажанням. Перший раз – з підозрою на злоякісну пухлину правої ноги, яка, на 

щастя, була доброякісною. Він зустрів моє повідомлення про необхідність 

оперативного втручання під ендотрахеальним наркозом як мужня, вольова 

людина. 
        Другий раз оперував його під місцевою новокаїновою анестезією – 
видалення металевого стороннього тіла з лівої гомілки, розташованого 

в    глибині м’яких тканин, між великою і малою гомілковими кістками, як 

результат Великої Вітчизняної війни. Операція була тяжкою, однак закінчилась 

благополучно. 
        Олегу Миколайовичу були притаманні такі людські риси як чуйність, 

доброзичливість, щирість у спілкуванні із співробітниками, студентами та 

друзями. 
        Олег Миколайович успадкував від свого батька – лікаря, природолюба, 

мисливця, активне спілкування з природою, любив виїжджати на полювання в 

чудові буковинські мисливські угіддя. 
        Пригадую, як ми разом з Олегом Миколайовичем полювали на зайців і 

парнокопитних. Він часто привозив додому своїй прекрасній, люблячій дружині 

Ганні Феодосіївні мисливські трофеї. 
        Олег Миколайович приймав активну участь у заходах, спрямованих на 

охорону та відтворення мисливських тварин. Всеукраїнським товариством 

мисливців та рибалок йому було присвоєно звання ―Почесний мисливець 

України‖ із врученням свідоцтва і нагрудного знака. 
Професор Олег Миколайович як відомий вчений – гігієніст, зробив значний 

внесок у науку, виховання майбутніх лікарів і молодих вчених, що сприяло 

високому авторитетові нашої академії. 
        Олег Миколайович щиро любив нашу Батьківщину, рідну, самостійну 

Україну, бажаючи її народу щасливого майбуття.                                   Д.А. Чумак 
доцент кафедри онкології, променевої діагностики  

та променевої терапії БДМА 
 



Анне Савельевой 
  
К годовщине смерти 
О.Н Савельева 
Горький день помянем горькой водкой 
Молча закусив ее слезой 
Ну зачем, зачем коварство и жестокость 
Обернули вдруг тебя вдовой! 
                 Так случилось, что ушел из жизни 
                  Наш любимый всеми человек. 
                  Жаль, что у Олега был недолгий 
                  Но прекрасный, светлый век! 

Прошлое мы больше ценим 
И прощаем прихоти судьбы. 
На земле мы только гости.                                                                                      
Навсегда – останутся следы. 

                        
О.М.Савельєв з дружиною  Анною Феодосіївною (1974 р.) 

                                                                                                                                         
Н.В. Чернецкая врач-физиотерапевт. 

  6.09.2000 г. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фотоархів професора О.М. Савельєва 
Дитинство. 

 
 

Мати Наталія Олександрівна Савельєва, випускниця 
Харківського медичного інституту (1927 р.) 

           



 
З батьками та братом Олександром 

 
З матір’ю, бабусею та братом Олександром 

 
 



 
Мати Наталія Олександрівна з синами                                                                         

(м. Круп’янськ, 1934 р.) Олегом (зліва) та Олександром 
  
 

Студентські  роки 
 

 
О.М. Савельєв – випускник ХМІ    На Першотравневій демонстрації 



 

Студентські роки навчання в Харківському медичному інституті 

 

                                                                                                   

Наукова та педагогічна діяльність 
 

 



 

Ювілейна зустріч лікарів 1954 року Харківського медичного інституту    
(1979 рік) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Чернівецький період життя та роботи 
  

 

Колектив Буковинської державної академії  (1985 р.) 
  

       

        

Кафедра загальної гігієни БДМА у 1986 р. та через 10 років 



 
Обговорення робочих планів кафедри 

Професор О.М. Савельєв на державних іспитах 

гігієни та екології 

  

    
Професор О.М. Савельєв – голова державної екзаменаціонної комісії                  

(м. Донецьк, 1983 р.) 
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