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СВЯТКУЄМО ЮВІЛЕЙ ЗНАНОЇ ІНФЕКЦІОНІСТКИ, 
ПРОФЕСОРКИ ЛЮДМИЛИ РОМАНІВНИ  

ШОСТАКОВИЧ-КОРЕЦЬКОЇ

Стисло висвітлено біографічні віхи й творчий доро-
бок професорки Л.Р. Шостакович-Корецької – відомої лі-
карки-інфекціоністки, педагогині, науковиці, багаторічної 
завідувачки кафедри інфекційних хвороб Дніпропетров-
ської медичної академії.

22 жовтня відсвяткувала свій славний ювілей профе-
сорка кафедри інфекційних хвороб Людмила Романівна 
Шостакович-Корецька. 

Людмила Романівна закінчила з відзнакою педіатрич-
ний факультет Дніпропетровського медичного інституту. 
Після інтернатури навчалась у клінічній ординатурі, потім 
– в аспірантурі за фахом «Педіатрія», після закінчення якої 
з успіхом захистила кандидатську дисертацію на тему 
«Роль і значення еритрону при хронічній неспецифічній 
пневмонії у дітей» (1975, науковий керівник проф. О.Л. Пе-
реладова). Працювала асистенткою, доценткою кафедри 
педіатрії ДМІ. Згодом захистила докторську дисертацію на 
тему «Міжсистемні відношення на різних етапах перебігу 
бронхіальної астми у дітей» (1990, науковий консультант 

проф. І.І. Балаболкін). Після захисту докторської дисерта-
ції переведена на посаду професора кафедри дитячих 
інфекційних хвороб. З 1994 р. очолила кафедру дитячих 
інфекційних хвороб. Кафедра двічі була реорганізована: в 
1996 р. – кафедра факультетської педіатрії та дитячих ін-
фекційних хвороб, в 2008 р. – кафедра інфекційних хвороб.

У цей час професорка Л.Р. Шостакович-Корецька успіш-
но поєднує лікарську, наукову, педагогічну та громадську 
роботу, будучи з 2000 по 2008 рр. деканом ІІ медичного 
факультету ДДМА, керівником обласного Фонду таланови-
тих молодих вчених. Людмила Романівна – досвідчена 
лікарка, відомий науковець, обдарована педагогиня і ке-
рівничка, громадська діячка, і просто вродлива та щира 
жінка. 

Під керівництвом Л.Р. Шостакович-Корецької підготов-
лено 11 кандидатів і 2 докторів медичних наук, виконують-
ся 3 кандидатські та ще 1 докторська дисертаційні роботи. 
Її учні стали відомими лікарями, вченими, організаторами 
закладів охорони здоров’я, які працюють в Україні та за 
кордоном.

Людмила Романівна протягом багатьох років є керів-
ником науково-дослідної роботи, яка проводиться на ка-
федрі. Основним науковим напрямком є вивчення ролі 
імуногенетичних факторів у виникненні персистуючих ін-
фекцій та інфекційних захворювань, таких як ВІЛ-інфекція, 
хронічні вірусні гепатити, герпетичні інфекції. За цим на-
прямком виконуються кандидатські та докторські дисерта-
ції, публікації у фахових журналах, винаходи та деклара-
ційні патенти, галузеві впровадження та інформаційні 
листи. Крім того, протягом багатьох років брала участь у 
конкурсі та отримувала гранти на виконання науково-до-
слідної роботи на замовлення МОЗ України з профілакти-
ки і лікування перинатальної ВІЛ-інфекції (2004-2009 рр.), 
а також регіонального проєкту Дніпропетровської ОДА з 
тематики Системного моніторингу ВІЛ (2009-2012). Людми-
ла Романівна має плідні досягнення у міжнародному науко-
вому співробітництві, у наукових проєктах і грантах: «Мо-
ніторинг менінгококової інфекції в Європі (Велика Британія, 
1999-2005 рр.)», головна дослідниця у наукових грантах 
Американського фонду цивільних досліджень і розвитку 
(CRDF) – «Генетичні детермінанти ВІЛ-інфекції у дітей» 
(2006-2009 рр.), «Генетичні детермінанти сприятливості 
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організму до ВІЛ/СНІДу та відповіді на ВААРТ» (2009-
2011 рр.), у кооперації з науковим центром генетичних 
досліджень ВІЛ (Університет Сан-Антоніо, США), який 
очолює професор Суніл Ашуйя. Неодноразово брала 
участь з презентацією доповідей на наукових конгресах, 
з’їздах і симпозіумах в Україні та країнах Європи і США: 
Австрії, Великобританії, Італії, Німеччині, Франції, Бельгії, 
Іспанії, Польщі, Нідерландах, США. Під керівництвом Люд-
мили Романівни створено центр для клінічних випробувань, 
який було затверджено ДЕЦ України, де проходять випро-
бування нові препарати для лікування інфекційних хворих.

Людмила Романівна Шостакович-Корецька активно 
працює у фахових національних і міжнародних асоціаціях 
та товариствах. Вона очолює Дніпропетровський обласний 
осередок Всеукраїнської асоціації інфекціоністів. Є член-
кинею асоціації педіатрів України, Національним делегатом 
Європейської Респіраторної Спілки (1999), членкинею ISID 
(Міжнародної спілки з інфекційних хвороб), членкинею IAS 
(Міжнародної спілки ВІЛ/СНІД-асоціації), членом-кореспон-
дентом Міжнародної інженерної академії (2000), членкинею 
EACS (Європейської ВІЛ/СНІД-асоціації), членкинею Коор-
динаційної Ради з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-
інфекції та СНІДу при обласній державній адміністрації, 
головою апробаційної Ради з фаху «педіатрія» ДЗ «ДМА 
МОЗ України», заступницею голови спеціалізованої вченої 
Ради за спеціальністю «гастроентерологія», «кардіологія», 
«педіатрія» ДЗ «ДМА МОЗ України», заступницею голови 
проблемної комісії ДЗ «ДМА МОЗ України», а також член-
кинею атестаційної комісії з інфекційних хвороб, біобезпе-
ки при Департаменті охорони здоров’я обласної ради та 
Департаменті міської ради. 

Вона є заступницею головного редактора наукового 
видання «Актуальна інфектологія», членом редакційної 
комісії наукових видань «Медичні перспективи», «Здоровье 
ребенка», «Клиническая инфектология и паразитология» 
та ін. За ініціативи Людмили Романівни в регіоні створено 
реєстр хворих на хронічні вірусні гепатити і розпочато лі-
кування хворих за регіональною і державною програмами. 
Вона у складі робочої групи брала участь у розробці на-
ціональних протоколів лікування вірусних гепатитів.

За роки трудової діяльності нагороджена почесними 
грамотами Дніпропетровської медичної академії, Дніпро-
петровської обласної адміністрації, Всеукраїнської асоціа-
ції інфекціоністів, МОЗ України та Кабінету міністрів Украї-
ни (2005, 2006, 2009, 2015, 2020 рр.). Від Всеукраїнської 
асоціації інфекціоністів нагороджена медаллю Агапіта 

Печерського за внесок у боротьбу з інфекційними хворо-
бами (2015 р.), Почесною грамотою та медаллю Верховної 
Ради України (2018), нагороджена наручним годинником 
від Дніпропетровської обласної ради (2020). Авторка більш 
ніж 530 друкованих наукових робіт, у тому числі в міжна-
родних виданнях, є співавтором 3 монографій, 12 націо-
нальних підручників з інфекційних хвороб та дитячих ін-
фекційних хвороб трьома мовами (українська, російська, 
англійська), 8 навчальних посібників, 10 патентів, численних 
інформаційних листів, пропозицій до Реєстру галузевих 
нововведень МОЗ України тощо. 

У 2020 р. Людмила Романівна очолила організаційну 
роботу з надання медико-профілактичної допомоги насе-
ленню під час пандемії SARS 19-COVID-2 у м. Дніпро. Крім 
того, вона входить до складу групи медичних фахівців МОЗ 
України, які розробляють національні протоколи надання 
медичної допомоги хворим на коронавірусну інфекцію. За 
плідну роботу у цьому напрямку Людмила Романівна була 
нагороджена Грамотою МОЗ України (2020) «За вагомі до-
слідження в професійній діяльності і сумлінну працю» та 
пам’ятним годинником від обласної Ради з нагоди Дня 
медика.

Колектив щиро вітає вельмишановну Людмилу Рома-
нівну Шостакович-Корецьку з ювілеєм, бажає міцного 
здоров’я, натхнення у праці, досягнень на шляху розвитку 
медичної науки, невичерпної енергії, здійснення усіх твор-
чих планів і задумів, миру, добробуту й злагоди у родині.

Колектив кафедри інфекційних хвороб ДМА та 
Дніпропетровського обласного осередку  

Асоціації інфекціоністів України. 

WE CELEBRATE A JUBILEE OF THE 
FAMOUS INFECTION DISEASE DOCTOR, 
PROFESSOR LIUDMYLA ROMANIVNA 
SHOSTAKOVYCH-KORETSKA

SUMMARY. The main biographical milestones and 
creative contribution are briefly covered, works of 
Professor L.R. Shostakovych-Koretska – a well-known 
infectious disease doctor, teacher, scientist, head of the 
Department of Infectious Diseases of the Dnipropetrovsk 
Medical Academy.

Отримано 22.10.2020 р.


