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ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА КОВАЛЬОВА (ДО 70-РІЧЧЯ ЗІ ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Labor omnia vincit
(Труд всё побеждает)

Людмила Миколаївна Ковальова 
(до 70-річчя зі дня народження)

Ковальова Людмила Миколаївна – доктор 
медичних наук, професор кафедри дер-

матології та венерології ОНМедУ, член Нью-
Йоркської Академії медичних наук, член Євро-
пейської Академії дерматології і венерології.

Людмила Миколаївна народилася в 1942 р. у 
м. Кіровограді. У 1967 р. з відзнакою закінчила 
Вінницький медичний інститут ім. М. І. Пиро-
гова. З 1968 по 1970 рр. навчалася в аспірантурі 
там же на кафедрі шкірних та венеричних хво-
роб під керівництвом професора Н. І. Тумашової 
. У 1971 р. захистила кандидатську дисертацію 
на тему «Вплив аутоімунних здвигів до тромбо-
цитів на показники системи гемостазу при псо-
ріазі, екземі, сифілісу та гонореї» в м. Донецьку. 

З 1972 по 1973 рр. Л. М. Ковальова працюва-
ла викладачем дерматовенерології в Кіровоград-
ському медичному училищі в поєднанні з прак-

тичною діяльністю. З 1974 по 1975 рр. працювала в Полтавському медичному стоматологічному ін-
ституті асистентом кафедри шкірних та венеричних хвороб. З 1975 р. і по цей час працює в ОНМедУ, 
обіймаючи посади асистента, доцента, професора. З 1978 по 1982 рр. працювала завідувачем кафедри 
дерматології та венерології в Національному медичному університеті ім. Е. Мондлана і одночасно 
директором служби НР Мозамбік. Почесний громадянин республіки Мозамбік (1982 р., м. Мапуту). 

У 1991 р. Л. М. Ковальова захистила докторську дисертацію на тему «Соціально-епідеміологічна 
та соціально-психологічна характеристика, новий відбірковий тест діагностики, вдосконалення те-
рапії заразних форм сифілісу у працівників морського транспорту» в ЦШВІ (Москва). Вона є член 
Нью-Йоркської Академії медичних наук з 1994 р. , а з 1998 р. – член Європейської Академії дермато-
логії і венерології. З 2003 по 2004 рр. завідувала кафедрою шкірних та венеричних хвороб Одеського 
медичного інституту.

Основний напрям наукових досліджень професора Л. М. Ковальової – вивчення епідеміології, 
етіопатогенезу, розробка нових методів діагностики та лікування хвороб, що передаються статевим 
шляхом (ХПСШ), і хронічних дерматозів у Південному регіоні України. Основоположник кількох 
напрямів розвитку Одеської дерматовенерологічної наукової школи:
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- ХПСШ у працівників моря;
- атопії шкіри, протозоонози;
- нові методи діагностики в дерматовенерології – холестеричні рідкі кристали (ХРК), лазерна 

кореляційна спектроскопія (ЛКС) та ін.. 
Людмила Миколаївна Ковальова – автор понад 400 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіж-

них фахових виданнях, у тому числі 18 авторських свідоцтв і патентів на винаходи; чотирьох моно-
графій, серед них: «Дерматовенерологія», «Сифіліс», – для лікарів-інтернів, лікарів загальної практи-
ки. Поряд з науковою, Л. М. Ковальова проводить великий обсяг лікувально-консультативної роботи.

У 2005 і 2008 рр. за плідну професійну та громадську діяльність прізвище Л. М. Ковальової 
внесено до біографічного видання «Видные ученые Одессы», а в 2010 р. – «Твои имена, Одесса».  
Л. М. Ковальова – член редакційної колегії журналу «Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопа-
тологія» (Дніпропетровськ). Входить до вченої ради ФУЛ (науково-педагогічна, лікувальна робота 
та післядипломна освіта) ОНМедУ.

Під керівництвом Л. М. Ковальової захищено 8 кандидатських дисертацій та дві – у процесі за-
вершення. На кафедрі підготовлено понад 300 лікарів-інтернів, магістрів. Л. М. Ковальова здійснює 
підготовку фахівців на циклах спеціалізації та ПАЦ.

Професор Л. М. Ковальова проводить плідну медико-просвітницьку роботу, бере активну участь 
в організації міжнародних наукових конференцій студентів та молодих вчених, конгресів, з’їздів з 
актуальних питань дерматовенерології і косметології. 

Людмила Миколаївна Ковальова має заслужений авторитет серед колег та студентської молоді, 
лікарів-інтернів та хворих.

Редакційна колегія журналу «Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія» щиро вітає до-
рогого ювіляра, зичимо Людмилі Миколаївні доброго здоров’я і довгих років життя.


