
 

 

 

 

 

 

 

 

12 грудня 2021 року раптово пішла з життя Макарова Людмила 

Павлівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини 

№1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, 

провідний фахівець у галузі терапевтичних дисциплін, зокрема в 

гастроентерології.  

Людмила Павлівна Макарова народилась  04.04.1947 р. в м. Вінниця, в 

родині фронтовиків.  

Більше 55 років життя Людмили Макарової були пов’язаними з 

Вінницьким медичним ВУЗом.  

Після закінчення середньої школи, в 1965 р. Макарова Л.П. вступила 

на лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова, 

який закінчила «з відзнакою» у1971 році. Творча особистість, окрім навчання, 

приймала активну участь у громадському житті ВУЗа, була членом 

студентського наукового гуртка. 

З серпня 1971 року по червень 1972 року – проходила інтернатуру за 

спеціальністю терапія на базі Вінницької міської лікарні №3, після закінчення 

якої була прийнята на посаду старшого лаборанта кафедри факультетської 

терапії Вінницького медінституту. З вересня 1972 року почався довгий 

трудовий шлях Людмили Павлівни на кафедрі, тоді - факультетської терапії, 

нині – внутрішньої медицини №1, від старшого лаборанта, з грудня 1994 року 

асистента кафедри до авторитетного доцента, непересічного лікаря, 

професіонала улюбленої справи. В квітні 1984 року прилюдно захистила 

кандидатську дисертацію на Вченій раді в Мінському державному медичному 

інституті за спеціальністю «Ревматологія». 

З 1991 року і до останнього дня  працювала на посаді доцента кафедри 

спочатку факультетської терапії, а потім внутрішньої медицини №1 

Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Більше 

30 років поспіль керувала та опікувалась науковим студентським гуртком. 

Людмила Павлівна Макарова  – автор і співавтор 142 наукових робіт, 

навчальних посібників та монографій. 



Учениця славетних професорів Мікуніс Р.Й. та Сєркової В.К., 

Макарова Л.П. виховала не одне покоління чудових лікарів практичної сфери  

системи охорони здоров’я та науково-педагогічного напрямку, які з вдячністю 

та повагою згадують її яскраві та змістовні практичні заняття і лекції, 

величезний досвід лікарської діяльності, яким вона ділилася з учнями та 

колегами.  

Чисельні виступи на симпозіумах, товариствах і конференціях різного 

рівня викликали великий інтерес у науковців та практичних лікарів. 

Професійна обізнаність і яскрава харизма Людмили Павлівни залишали 

незабутнє враження у слухачів.  

Здійснювана нею лікувально-консультативна робота в якості доцента 

кафедри внутрішньої медицини №1 на базі гастроентерологічного відділення 

Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова, врятувала і 

подовжила життя багатьом хворим та дозволила одужати сотням пацієнтів, які 

згадують Л.П. Макарову, як лікаря від Бога. Професійність, чесність, 

порядність, твердість у відстоюванні своєї позиції та, водночас, чуйність, 

відповідальне ставлення до хворих, здобули для Людмили Павлівни 

беззаперечний авторитет серед учнів, колег, пацієнтів. Вона була справжнім 

патріотом своєї спеціальності, прикладом беззавітного служіння професії, 

прищепивши любов до терапії багатьом своїм учням.  

Усі, хто знав Л.П. Макарову, пам’ятатимуть її як непересічного 

клініциста, авторитетного лікаря, до думки якого завжди прислухалися колеги, 

прекрасного педагога, справжнього ентузіаста та надзвичайно енергійну 

людину, яка жила улюбленою справою до останнього удару серця.  

Світла пам'ять про Людмилу Павлівну – назавжди в наших серцях. 

Колектив кафедри внутрішньої медицини №1 висловлює глибокі щирі 

співчуття рідним і близьким, друзям, колегам, учням Людмили Павлівни. 

 

 


