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Вітаємо професора
 Конопкіну

 Людмилу Іванівну!

28 травня 2020 року свій ювілейний день народ-
ження святкує завідувачка кафедри внутрішньої 
медицини 1 Державного закладу «Дніпропетровська 
медична академія Міністерства охорони здоров’я 
Укра їни» (ДЗ «ДМА»), пульмонолог і терапевт 
ви щих фахових кваліфікацій, доктор медичних наук, 
про фесор Людмила Іванівна Конопкіна.

Л.І. Конопкіна народилась 1960 року у м. Біла 
Церква Київської області. 1977 року після закінчен-
ня середньої школи з золотою медаллю вступила до 
Дніпропетровського медичного інституту. Була 
активним членом студентського наукового гуртка 
кафедри госпітальної терапії №1 (нині — кафедра 
внутрішньої медицини 2 та фтизіатрії): обстежувала 
хворих, аналізувала клінічний матеріал, виступала з 
доповідями, а за результатами представлення сту-
дентської наукової роботи стала лауреатом конкурсу 
імені Л.В. Пісаржевського.

1983 року закінчила з відзнакою лікувальний 
факультет Дніпропетровського медичного інституту 
та вступила до клінічної ординатури кафедри вну-
трішніх хвороб №3 (нині — кафедра внутрішньої 
медицини 1), відтоді і назавжди пов’язавши свою 
професійну долю лише з цією кафедрою. Шлях у 
професії виявився непростим: після закінчення клі-
нічної ординатури спочатку працювала дільничним 
терапевтом, потім задля можливості продовження 
виконання запланованої кандидатської дисертації 
повернулась на кафедру на посаду старшого лабо-
ранта, працюючи у різні роки за внутрішнім та 

зовнішнім сумісництвом: співробітником госпро-
зрахункової теми, лікарем приймального й ендокри-
нологічного відділень міської лікарні № 9 м. Дніпро-
петровська, асистентом кафедри.

З 1992 року Л.І. Конопкіна – штатний асистент 
кафедри. 1993 року захистила кандидатську дисерта-
цію на тему «Вільнорадикальне окислення ліпідів та 
його корекція при цукровому діабеті у вагітних». З 
1996 року – доцент кафедри, з 2010 року (після захи-
сту докторської дисертації на тему «Хронічне 
обструктивне захворювання легень: роль запалення, 
діагностика та лікування», науковий консультант – 
член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., про-
фесор Т.О. Перцева) — професор кафедри, а з 2017 
року по теперішній час обіймає посаду завідувачки 
кафедри внутрішньої медицини 1.

Конопкіна Л.І. завжди багато часу приділяє 
навчальній та навчально-методичній роботі. Викла-
дає внутрішню медицину студентам, лікарям-ін-
тернам, з 2019 року проводить цикли тематичного 
удосконалення для лікарів-слухачів. Успіш но оволо-
дівши принципами лекторської майстерності, нео-
дноразово отримувала щирі подяки як від сту ден тів, 
так і від лікарів за цікаво й змістовно про чи тані 
лекції, проведені круглі столи, семінари, тренінги.

За роботу, підготовлену Л.І. Конопкіною і пред-
ставлену на Дев’яту міжнародну виставку «Сучасні 
заклади освіти – 2018» задля участі у конкурсі на 
кращу роботу у номінації «Упровадження інновацій 
у педагогічний процес для підвищення якості знань 
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випускників», була нагороджена Почесною грамо-
тою Національної академії педагогічних наук 
України та МОН України.

З 1984 по 1992 рік напрямом наукової діяльності 
Людмили Іванівни були проблеми ендокринології в 
акушерстві та гінекології, які розроблялись під 
керів ництвом відомих в Україні професорів Катери-
ни Василівни Попової та Корнелія Валентиновича 
Вороніна, а з 1993 року — проблеми пульмонології й 
коморбідності, що отримали свого розвитку та 
довершеності за участі й підтримки члена-кореспон-
дента НАМН України, д. мед. н., професора Тетяни 
Олексіївни Перцевої. Результати своїх наукових 
досліджень Людмила Іванівна неодноразово допові-
дала на наукових форумах як національного, так і 
міжнародного рівнів, у тому числі — й на щорічних 
конгресах Європейського Респіраторного Това-
риства (ЄРТ), неодноразово отримувавши гранти. 
Двічі (2003 й 2004 рр.) проходила наукове стажуван-
ня у м. Зальцбург (Австрія) у рамках семінарів, орга-
нізованих Австро-Американською фундацією.

Протягом 25 років (з 1992 по 2017 рік) Людмила 
Іванівна була відповідальною за наукову роботу 
кафедри та відповідальним виконавцем кафедраль-
них науково-дослідних робіт. З 2000 року по тепе-
рішній час є співдослідником міжнародних багато-
центрових клінічних випробувань. 2017 року нею на 
очолюваній кафедрі була започаткована «Школа 
молодого науковця», у рамках якої аспіранти, вітчиз-
няні та іноземні клінічні ординатори, а також моло-
ді асистенти опановують методологію проведення 
наукових досліджень, вчаться аналізувати отримані 
результати, оволодівають принципами академічно-
го письма.

Під керівництвом Л.І.Конопкіної захищено 3 
кандидатські дисертації, 1 дисертація виконується.

Людмила Іванівна – лектор Університету 
«Золотого віку» ДЗ «ДМА».

З 2001 року — член ЄРТ, протягом тривалого 
часу – член наукового Товариства фтизіатрів і пуль-
монологів України, член та лектор Придніпровської 
асоціації лікарів-інтерністів.

Одним з основних напрямів діяльності Л. І. Ко ноп-
кіної завжди була і є лікувальна робота. У рамках 
Всеукраїнської програми «Здорові легені України», 
організованої за ініціативи та безпосередньої під-
тримки академіка НАМН України Ю.І.Фещенка, 
разом із співробітниками кафедри на чолі з профе-
сором Т. О. Перцевою ще 1996 року була започатко-
вана «Астма-школа», де пацієнтам регіону надава-
лась лікувально-консультативна допомога. Відкриті 
консультативно-діагностичні кабінети «Пульміс» і 
«Спіро», які працюють і до сьогодні, дозволили охо-
пити медичною допомогою понад 6000 осіб з брон-
хообструктивними захворюваннями. За плечима 
професора Конопкіної Л. І. — безліч консультацій 
як стаціонарних, так і амбулаторних хворих, співп-
раця з лікарями міста й області, розбір тяжких клі-
нічних випадків, у тому числі і в рамках започатко-
ваної нею 2017 року «Школи клініциста». Завжди 
привітна, ввічлива, доброзичлива, Людмила 
Іванівна здобула заслужену повагу серед лікарів і 
пацієнтів.

Автор понад 320 наукових і навчально-методич-
них праць, серед яких 15 посібників (у тому числі й 
англійською мовою), 4 патенти України на корисну 
модель, 2 інформаційних листи, 2 галузевих ново-
введення, 2 раціоналізаторські пропозиції, 68 закор-
донних англомовних публікацій.

Голова Проблемної комісії «Терапевтичні спеці-
альності» ДЗ «ДМА» з 2016 року, член Координаційної 
ради ДЗ «ДМА», член вченої ради ДЗ «ДМА», член 
вченої ради І медичного факультету ДЗ «ДМА», член 
апробаційної ради з кардіології при ДЗ «ДМА», 
керівник проєктної групи (Гарант освітньої програ-
ми) ДЗ «ДМА» з 2017 року, керівник науково-педа-
гогічного трудового колективу «Аванта», член 
редакційних рад фахових журналів «Астма та алер-
гія», «Інфузія & Хіміотерапія», «Медичні перспекти-
ви».

Свій ювілей Л.І. Конопкіна зустрічає у розквіті 
сил й творчого натхнення. Тож бажаємо їй щастя, 
міцного здоров’я і нових звершень у її багатогранній 
та благородній праці.

Редакційна колегія журналу «Астма та алергія»,
Колектив ДЗ «Дніпропетровська медична академія 

Міністерства охорони здоров’я України»,
Колектив ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології 

ім. Ф. Г. Яновського НАМН України»,
Колектив кафедри фтизіатрії і пульмонології 

Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика


