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PERSONALIA

 

Ковальова Людмила Миколаївна.  
Обрії завжди попереду (до ювілею)

У    2017 році виповнилося 50-річчя лікарської 
і наукової діяльності та одночасно – юві-

лей з дня народження доктора медичних наук, 
професора кафедри дерматології та венерології 
Одеського національного медичного універси-
тету Людмили Миколаївни Ковальової, відомої 
як висококваліфікований фахівець, надзвичай-
но відданий своїй справі, лікар за покликанням, 
питливий науковець, блискучий лектор, майстер-
ний педагог з європейським рівнем мислення.

Після закінчення середньої школи із Золо-
тою медаллю, Людмила Миколаївна Ковальова 
вступила до Вінницького медичного інституту 
ім. М. І. Пирогова, який з відзнакою закінчила 
у 1967 р. за спеціальністю «Лікувальна спра-
ва». У 1968-1970 рр. навчалася в аспірантурі 
на кафедрі шкірних та венеричних хвороб у 
Вінницькому медичному інституті ім. М. І. Пи-
рогова під керівництвом професора Н. І. Тума-
шової. У 1971 р. захистила кандидатську дис-
ертацію на тему «Вплив аутоімунних здвигів до 
тромбоцитів на показники згортоючої системи 
крові при псоріазі, екземі, сифілісі та гонореї» 
(Донецьк). У 1972-1973 рр. викладала дерма-
товенерологію у Кіровоградському медичному 
училищі та продовжувала займатися медичною 
практикою. Протягом 1974-1975 рр. працювала 

у Полтавському медичному стоматологічному інституті на посаді асистента кафедри шкірних та 
венеричних хвороб. З 1975 р. і до цього часу Людмила Миколаївна Ковальова працює в Одеському 
національному медичному університеті на кафедрі дерматології та венерології, обіймаючи посади: 
асистента, доцента, професора. Упродовж 1978-1982 рр. завідувала кафедрою дерматології Мозам-
біксього Національного медичного університету ім. Е. Мондлана; одночасно була директоркою ме-
дичної дерматологічної служби Народної Республіки Мозамбік. Почесний громадянин республіки 
Мозамбік (Мапуту). У Африці Людмила Миколаївна Ковальова набуває багато неоціненного науко-
вого і практичного досвіду, який використовує у подальшій діяльності. Після відрядження до Мо-
замбіку Людмила Миколаївна Ковальова повертається до інституту. У 1991 р. захистила докторську 
дисертацію на тему «Соціально-епідеміологічна та соціально-психологічна характеристика, новий 
відбірковий тест діагностики, удосконалення лікування заразних форм сифілісу у працівників мор-
ського транспорту» у Центральному науково-дослідному шкірно-венерологічному інституті МОЗ 
СРСР (Москва). Член Нью-Йоркської Академії медичних наук (з 1994 р.). Член Європейської Ака-
демії дерматології та венерології (з 1998 р.). У 2002-2003 рр. завідувала кафедрою шкірних та вене-
ричних хвороб Одеського медичного інституту.

Професору Ковальовій Людмилі Миколаївні притаманна широта наукових інтересів і пошуків. 
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КОВАЛЬОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА.  ОБРІЇ ЗАВЖДИ ПОПЕРЕДУ

Однак основна частина її науково-дослідницької діяльності зосереджена на вивченні діагностики, 
епідеміології, етіопатогенезу, вдосконаленні лікування та профілактики хвороб, що передаються 
статевим шляхом, на питаннях змішаної урогенітальної інфекції та різних дерматозах у Південному 
регіоні Україні. Людмила Миколаївна Ковальова є засновницею кількох напрямів розвитку Одеської 
дерматовенерологічної наукової школи, зокрема:

- хвороби, що передаються статевим шляхом у працівників моря;
- атопія шкіри;
- протозоонози;
- нові методи діагностики у дерматовенерології – лазерна кореляційна спектроскопія, холесте-

ричні рідкі кристали. 
Людмила Миколаївна Ковальова на протязі багатьох років входить до редакційної ради фахового 

міжнародного журналу «Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія».
Професор Людмила Миколаївна Ковальова – автор понад 400 наукових публікацій у вітчизняних 

та зарубіжних фахових виданнях, чотирьох монографій; має 18 авторських свідоцтв і патентів на ви-
находи, 28 раціоналізаторських свідоцтв та методичних рекомендацій, 15 інформаційних листів. Під 
її керівництвом захищено 10 кандидатських дисертацій і одна – у процесі підготовки. За її участю на 
кафедрі підготовлено понад 500 лікарів-інтернів, магістрів. Здійснює підготовку фахівців на циклах 
спеціалізації лікарів.

Людмила Миколаївна Ковальова, одночасно з науковою та учбовою, проводить великий обсяг 
лікувально-консультативної роботи. Колеги та однодумці поважають її за чітке бачення, високу еру-
дованість, професіоналізм, наполегливість, обізнаність, вміння вести за собою власним прикладом 
та готовність завжди прийти на допомогу.

У 2016 р. рішенням Президії УАЛДВК за вагомий особистий внесок у розбудову Української дер-
матовенерології, впровадження сучасних методів діагностики і лікування, високий професіоналізм, 
професор Людмила Миколаївна Ковальова була нагороджена відзнакою «Честь і пошана».

Потрібно додати, що Людмила Миколаївна Ковальова – людина щаслива і самодостатня, щаслива 
усвідомленням свого призначення на землі, своїми однодумцями, вихованцями, родиною. Свої здо-
бутки вона неодмінно пов’язує з родиною, де, вона сподівається, збережуться любов та відданість 
медицині. Сімейну лікарську династію продовжують донька Симовських Алла – лікар-анестезіолог, 
кандидат медичних наук; онучка Симовських Ганна – лікар-гінеколог; чоловік онучки Кузьменко 
Всеволод – лікар-хірург. Підростають Єва та Віка, дві дівчинки-двійняшки; Єва вже здивувала за-
явою, що буде лікарем, але ж маленьким леді всього по 5,5 рочків.

Щодо планів, то їх багато, потрібен лише час для їх реалізації. Це насамперед розробка плат-
форми по обміну найкращими практиками. Професор Людмила Миколаївна Ковальова проводить 
плідну медико-просвітницьку роботу, бере активну участь в організації міжнародних наукових кон-
ференцій, конгресів, з’їздів з актуальних питань дерматовенерології і косметології.

Важливим мотиваційним фактором професора Людмили Миколаївни Ковальової є можливість 
особистого розвитку. Зміни стали новою нормою нашого життя. Обрії – завжди попереду. 
Відповідальна і цілеспрямована, Людмила Миколаївна Ковальова відкрита новому, продовжує ак-
тивно вдосконалювати знання в сучасній медицині та ділитися своїм умінням, досвідом, навичками. 
Одним із головних своїх завдань вона вважає передачу досвіду молодим лікарям. Будучи людиною 
палкої відданості своїй улюбленій професії, Людмила Миколаївна Ковальова вважає, що «медицина 
більшою мірою є мистецтво…» (Парацельс).


