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ЮВІЛЕЙ

Л.І. Конопкіна народилася в м. Біла Церква Київської 
області. У 1977 р. після здобуття середньої освіти вступила 
до Дніпропетровського медичного інституту. Закінчивши 
з відзнакою лікувальний факультет у 1983 р. , вступила 
до клінічної ординатури кафедри внутрішніх хвороб № 3 
(нині – кафедра внутрішньої медицини 1) і відтоді пов’я-
зала свою професійну долю саме з нею. Шлях у професії 
виявився непростим: після закінчення клінічної ординатури 
працювала дільничним терапевтом, потім повернулася на 
кафедру на посаду старшого лаборанта, працюючи в різні 
роки за внутрішнім і зовнішнім сумісництвом: співробітни-
ком госпрозрахункової теми, лікарем приймального й ен-
докринологічного відділень міської лікарні № 9 м. Дніпро-
петровська, асистентом кафедри.

Із 1992 р. Людмила Іванівна – штатний асистент ка-
федри. У 1993 р. захистила кандидатську дисертацію на 
тему «Вільнорадикальне окислення ліпідів та його корекція 
при цукровому діабеті у вагітних». Із 1996 р. – доцент,
а з 2010 р., після захисту докторської дисертації на тему 
«Хронічне обструктивне захворювання легень: роль за-
палення, діагностика та лікування», – професор кафедри. 
Із 2017 р. Л.І. Конопкіна обіймає посаду завідувачки кафе-
дри внутрішньої медицини 1 ДЗ «ДМА».

Талановитий і досвідчений педагог, вона багато часу 
приділяє навчальній і навчально-методичній роботі. Викла-
дає внутрішню медицину студентам, інтернам, проводить 
цикли тематичного вдосконалення для лікарів-слухачів 
із питань пульмонології. У 2005 р. згідно з результатами 
опитування випускників Людмила Іванівна була визнана 
найкращим лектором академії й нагороджена почесною 
грамотою. У 2017 р. нею на кафедрі була започаткована 
«Школа викладача».

За роботу, підготовлену Л.І. Конопкіною та представлену 
на Дев’ятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 
2018» у номінації «Упровадження інновацій у педагогічний 
процес для підвищення якості знань випускників», академія 
отримала відзнаку «Золота медаль», а автор була нагоро-
джена почесною грамотою Національної академії педаго-
гічних наук України та Міністерства освіти і науки України.

Людмила Іванівна – знаний науковець. Із 1984 по 1992 р. 
напрямом її наукової діяльності були проблеми ендокри-
нології в акушерстві та гінекології, а з 1993 р. – питання 
пульмонології й коморбідності. Результати своїх наукових 
досліджень ювілярка доповідала на наукових форумах 
як національного, так і міжнародного рівня, в тому числі на 

щорічних конгресах 
Європейського респі-
раторного товариства 
(ERS). Двічі прохо-
дила наукове стажу-
вання в м.Зальц бург 
(Австрія) в рамках 
семінарів, організо-
ваних Австро-Амери-
канською фундацією.

Протягом 25 років Людмила Іванівна відповідала за нау-
кову роботу кафедри. Із 2000 р. є співдослідником міжнарод-
них багатоцентрових клінічних випробувань із пульмоно-
логії. У 2017 р. нею на кафедрі була започаткована «Школа 
молодого науковця». Під керівництвом Л.І. Коноп кіної захи-
щено три кандидатські дисертації й одна виконується.

Із 2001 р. – член ERS, протягом тривалого часу – член 
наукового Товариства фтизіатрів і пульмонологів України. 
Є автором понад 320 наукових і навчально-методичних 
праць, серед яких 15 посібників (у тому числі англійською 
мовою), 4 патенти України на корисну модель, 2 інформа-
ційні листи, 2 галузеві нововведення, 2 раціоналізаторські 
пропозиції, 68 закордонних англомовних публікацій.

Одним із напрямів діяльності Л.І. Конопкіної завжди 
була лікувальна робота. За її плечима – безліч консульта-
цій стаціонарних і амбулаторних хворих, співпраця 
з ліка рями міста й області, розбір тяжких клінічних випад-
ків, зокрема в рамках започаткованої нею 2017 р. «Школи 
клініциста».

Окрім того, ювілярка є головою проблемної комісії 
«Терапевтичні спеціальності» ДЗ «ДМА» з 2016 р. , чле-
ном координаційної та вченої рад академії, вченої ради 
І медичного факультету ДЗ «ДМА» й апробаційної ради 
з кардіології при ДЗ «ДМА», керівником проєктної групи (га-
рантом освітньої програми) академії з 2017 р., керівником 
науково-педагогічного трудового колективу «Аванта», чле-
ном редакційних рад фахових журналів «Астма та алергія», 
«Інфузія & Хіміотерапія», «Медичні перспективи».

А ще для Людмили Іванівни надзвичайно важливою є 
виховна робота. ЇЇ надихають відвідування музеїв, театрів, 
художніх виставок разом зі студентами, лікарями-інтернами, 
аспірантами, клінічними ординаторами, співробітниками 
кафедри. Свій ювілей Л.І. Конопкіна зустрічає в розквіті сил і 
творчого натхнення. Тож бажаємо їй щастя, міцного здоров’я 
та нових звершень у її багатогранній і благородній праці.

Колектив кафедри внутрішньої медицини 1 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»,
колектив ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»,

редакційна колегія журналу «Інфузія & Хіміотерапія»

Вітаємо Людмилу Іванівну Конопкіну!

Свій ювілейний день народження 28 травня святкує завідувачка кафедри  
внутрішньої медицини 1 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»  
(далі – ДЗ «ДМА»), доктор медичних наук, професор Людмила Іванівна Конопкіна.


