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       Номінанти Почесної відзнаки УАЛДВК 

                 «Честь і пошана від української дерматовенерології» у 2016 р. 

 

Подання від Київського міського  осередку УАЛДВК 

 

Степаненко Віктор Іванович ( 1954 р.н.) у 1973 р. закінчив з 

«відзнакою» Біло-Церківське медичне училище. Працював завідувачем 

сільського  фельдшерсько-акушерського пункту. У 1979 році закінчив 

лікувальний факультет   Київського медичного інституту імені 

О.О.Богомольця . З 1979 р.по 1984р. працював старшим лаборантом 

кафедри шкірних та венеричних хвороб Київського медичного 

інституту. У  1985р. захистив кандидатську дисертацію та був обраний 

на посаду асистента цієї кафедри.  У 1987 р. за низку новітніх 

наукових розробок з актуальних проблем дерматовенерології став 

лауреатом премії НАН України в галузі науки і техніки для молодих 

вчених. 

 1990 р. В.І.Степаненко  захистив дисертацію на здобуття 

вченого ступеня доктора медичних наук на тему: «Клініка, діагностика 

і  патогенетично  обгрунтована терапія гонореї і сифілісу з 

урахуванням патоморфозу інфекцій». Президія ВАК при Раді 

Міністрів СРСР   визнала його докторську дисертацію  кращою за 

рівнем наукової новизни і практичної значущості   серед 

дисертаційних робіт у  галузі медицини, захищених у СРСР 1990 р. та 

була відзначена премією ВАК СРСР з врученням Почесного диплома І 

ступеня. Наукові розробки В.І.Степаненка неодноразово 

представлялись на ВДНГ України та відзначені 2 срібними медалями і 

почесними дипломами. Він нагороджений почесним знаком 

«Изобретатель СССР». 

З 1991 р. по 1994 р.  В.І. Степаненко   доцент кафедри дерматології 

Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, а з 

1995р. по 2009р. професор цієї кафедри. В період з 1993 р по 2003 р. 

працював за сумісництвом завідувачем відділу аспірантури та 

клінічної ординатури Університету. У 2009 р. був обраний на посаду 

завідувача кафедри  дерматології Національного медичного 

університету імені О.О.Богомольця. В період з 2014-2015рр. працював 

на посаді проректора з науково-педагогічної роботи Університету. У 

2014 році трудовий колектив НМУ імені О.О.Богомольця обрав 

В.І.Степаненка головою Антикорупційного комітету Університету. 

В.І.Степаненко підготував 5 докторів та 17 кандидатів медичних 

наук. Автор понад 500 наукових праць, в тому числі 4 підручників, 6 

навчальних посібників, 3 монографій, 20 Авторських свідоцтв СРСР на 

винаходи  , з яких 5 було запатентовано у Великій Британії, Франції, 

Японії та інших країнах, а також 30 Патентів України на корисну 

модель.  
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 На теперішній   Степаненко В.І. – завідувач кафедри  дерматології 

Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, член 

Вченої медичної  МОЗ України, головний позаштатний спеціаліст 

МОЗ України зі спеціальності «дерматовенерологія», голова 

спеціалізованої Вченої ради зі з захисту кандидатських і докторських 

дисертацій спеціальностей «шкірні та венеричні хвороби» та 

«імунологія та алергологія», президент Української асоціації лікарів-

дерматовенерологів і косметологів, віце-президент Національної 

лікарської ради України, України, головний  редактор  Українського 

журналу дерматології,  венерології, косметології  та член  редакційних 

рад 6 фахових журналів, в тому числі 2 зарубіжних, член Європейської 

академії дерматології та венерології.. 

   Лікарська, наукова, педагогічна та громадська робота 

В.І.Степаненка високо відзначена державою. У 2003 р. йому присвоєно 

почесне звання «Заслужений лікар України». Він також відзначений 

Почесною грамотою МОЗ України. 

Враховуючи високі професійні якості організатора, лікаря-

дерматовенеролога, педагога та науковця, Київський міський осередок  

рекомендує  завідувача кафедри дерматології та венерології 

Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, доктора 

медичних наук, професора Степаненка В.І для нагородження 

Почесною відзнакою УАЛДВК «Честь і пошана від української 

дерматовенерології». 

 

 

 

Подання надійшло на адресу УАЛДВК 10.10.2014 р. за підписом 

голови Київського міського осередку УАЛДВК професора  Глухенького Б.Т. 
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Подання від Одеського обласного  осередку УАЛДВК 

 

Ковальова  Людмила Миколаївна, 1942 р.н. У   1967   року   з   

відзнакою   закінчила   Вінницький   медичний   інститут  ім. М.І.Пирогова, 

Протягом 1968-1970 років навчалася в аспірантурі цього ВУЗу на 

кафедрі    шкірних    та    венеричних    хвороб    під    керівництвом    

професора Н.І.Тумашової. 3 1972 по 1973 роки працювала викладачем 

дерматовенерології в Кіровоградському медичному училищі в поєднанні з 

практичною діяльністю. У 1974-1975 роки обіймала посаду асистента кафедри 

шкірних та венеричних хвороб Полтавського медичного стоматологічного 

інституту. 

Упродовж 1978-1982рр. Ковальова Л.М.- завідувач кафедри 

дерматології та венерології   Націопального медичного університету 

імені Е.Мандлана (Народна республіка Мозамбік) і одночасно  

директор служби НР Мозамбік. Ковальова Л.М- Почесна громадянка 

республіки Мозамбік . 

У 1991 році захистила докторську дисертацію на тему: «Соціально-

епідеміологічна та соціально-психологічна характеристика, новий 

відбірковий тест   діагностики,    удосконалення   лікування   заразних    

форм   сифілісу   у працівників морського транспорту». З 1975 року працює 

в Одеському Національному  медичному університеті , обіймаючи 

посади асистента, доцента, а в даний час професора кафедри 

дерматології та венерології. Загальний стаж роботи 49 років. 

  Ковальова Л.М.- член Нью-Йоркської Академії медичних наук, та  член 

Європейської Академії дерматології та венерології. 

      Під керівництвом   професора   Л.М.Ковальової   захищено   9   

кандидатських дисертацій.  Вона є автором понад 400 наукових праць  у 

вітчизняних та зарубіжних виданнях, в тому числі 18 авторських свідоцтв і 

патентів на винаходи, 4 монографій .   

  

Одеський обласний осередок  рекомендує  доктора медичних 

наук,Ковальoву Л.М.для нагородження Почесною відзнакою УАЛДВК 

«Честь і пошана від української дерматовенерології» у 2016 р. 

 

Подання надійшло на адресу УАЛДВК 08.09.2016 р. 
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Подання від Запорізького обласного осередку УАЛДВК 

 

Коваленко Юрій Борисович 1956 р.н. У 1979р. успішно закінчив  

Запорізький медичний інституту.   З 1979 по 1980 роки проходив 

інтернатуру на базі Запорізького обласного шкірно-венерологічного 

диспансеру. З 1980 по 1985 роки працював лікарем - 

дерматовенерологом МСЧ заводів “Запоріжсталь” і  

“Дніпроспецсталь”, з 1985 по 1990 роки головним лікарем 

Бердянського міжрайонного шкірно-венерологічного диспансеру, з 

1990 по 1995 роки асистентом кафедр дерматовенерології 

Дніпропетровської медичної академії та Запорізького медичного 

університету, з 1995 по 2001 роки заступником головного лікаря 

Запорізького обласного шкірвендиспансеру з організаційно-методичної 

роботи, з 2001 по 2010 роки головним лікарем Запорізького міського 

шкірно-венерологічного диспансеру. З 2010 р. по теперішній час 

Коваленко Ю.Б. працює головним лікарем   КУ  “Запорізький обласний  

шкірно-венерологічний  клінічний  диспансер” ЗОР і є головним 

позаштатним спеціалістом Департаменту охорони здоров’я Запорізької 

області зі спеціальності « дерматовенерологія». Також з 2003 р. за 

сумісництвом він працює в Запорізький медичній академії 

післядипломної освіти на посаді доцента кафедри загальної практики - 

сімейної медицини з курсами дерматовенерології та психіатрії. 

У 1988 році Коваленко Ю.Б. захистив кандидатську дисертацію 

на тему: “Особливості епідеміології, патогенезу, лікування та 

профілактики мікозів стоп і екземи у  робітників підприємств  чорної 

металургії”. Є автором 70 наукових публікацій, в тому числі 3 

навчальних посібників.  

На всіх ділянках роботи Коваленко Ю.Б.  виявляє себе як 

грамотний фахівець – дерматовенеролог, умілий організатор, 

вимогливий керівник. Завжди займає активну  життєву позицію, 

ефективно впроваджує нові форми роботи, сучасні методи 

лабораторного обстеження та лікування. 

Юрій Борисович бере участь  у діяльності Української асоціації 

лікарів – дерматовенерологів і косметологів, є делегатом  більшості 

з’їздів та конференцій УАЛДВК, є головою Запорізького обласного 

осередку УАЛДВК. 

Ю.Б. Коваленка було тричі відзначено  Почесною грамотою 

Міністерства охорони здоров’я України за значний особистий внесок у 

розвиток системи охорони здоров’я та зміцнення  структури галузі, а 

також Почесною грамотою управління охорони здоров’я Запорізької 

ОДА.  

Юрій Борисович Коваленко активно співпрацює з неурядовими 

благодійними організаціями, у тому числі з фінансовим фондом 

“Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні” у сфері забезпечення 
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доступу уразливих груп населення до діагностики ті лікування 

інфекцій, що передаються статевим шляхом.  З 2012 року є 

регіональним координатором з ІПСШ Програми 10 раунду 

Глобального Фонду народонаселення ООН. 

Враховуючи високі професійні та ділові якості Запорізький 

обласний осередок  рекомендує  Коваленка Ю.Б. для нагородження 

Почесною відзнакою УАЛДВК «Честь і пошана від української 

дерматовенерології» у 2016 р. 

   

Подання надійшло на адресу УАЛДВК 26.07.2016 р. 

 
 


