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З

аслужений лікар України. Акушергінеколог вищої
категорії, організатор охорони здоров’я вищої категорії.
Народилася 11 вересня 1954 р. у м. РаваРуська Жовків
ського району Львівської області. Батько, Дмитро Пав
лович Кравчук (1924–2004), був військовослужбовцем.
Мати, Ганна Никодимівна Кравчук (1932–1983), працю
вала медсестрою і завжди мріяла, щоб донька здобула
освіту лікаряокуліста.
Протягом 1971–1976 рр. Людмила Дмитрівна навча
лася на лікувальному факультеті Львівського державно
го медичного інституту. Отримала диплом із відзнакою.
У 1977–1978 рр. вона проходила інтернатуру з аку
шерства та гінекології у третій міській клінічній лікарні
м. Львова, а з 1979 до 1984 р. працювала акушеромгіне
кологом у першій міській поліклініці м. Львова.
У зв’язку із відрядженням чоловіка упродовж 1984–
1988 рр. Л. Д. Шекета перебувала в Ефіопії, де працюва
ла лікарем загальної практики.
З 1988 до 1990 р. працювала акушеромгінекологом у
Міському комунальному клінічному пологовому будин
ку № 1 м. Львова, а з 1990 р. обіймала посаду завідувача
жіночої консультації першої міської поліклініки. У 2003 р.
Людмилу Дмитрівну призначили головним лікарем
Міського комунального клінічного пологового будинку
№ 1 м. Львова.
Своїми професійними успіхами Л. Д. Шекета завдя
чує викладачам Львівського державного медичного інсти
туту. Сьогодні вона з великою повагою та вдячністю згадує
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своїх наставників, які зробили вагомий внесок у її осо
бистісне і фахове становлення. На думку Людмили Дмит
рівни, її здобутки є результатом їхньої важкої праці.
Вклоняється світлої пам’яті професору О. М. Созансько
му, бажає довгих років життя і праці професорам
В. М. Бесєдіну, Л. Б. Маркіну, В. Ї. Пироговій. Саме під
впливом цих учених вона обрала фах лікаря акушергіне
колога та досі відчуває їхню підтримку у своїй роботі.
Людмила Дмитрівна не пориває зв’язок із alma mater.
Працівники пологового будинку, який вона очолює, спів
працюють із кафедрою акушерства та гінекології Львівсь
кого національного медичного університету імені Данила
Галицького (ця кафедра функціонує на базі клініки); тут
також проходять інтернатуру лікарі акушеригінекологи
та неонатологи — випускники цього навчального закладу.
Л. Д. Шекета — член Асоціації акушергінекологів
України й Асоціації головних лікарів України. Вона — де
путат Львівської міської ради V та VІ скликань, голова де
путатської комісії з медицини, освіти й соціального захисту.
В основі щоденної праці цієї успішної жінки — щира
відданість своїй справі. За високі досягнення у профе
сійній діяльності нагороджена почесними грамотами
мерів м. Львова (2004, 2006), ректора Львівського націо
нального університету імені Данила Галицького (2009),
Асоціації акушергінекологів України. Вона удостоєна
благословенних грамот Архієпископа Львівського Ук
раїнської автокефальної православної церкви (2009) та
Митрополита Львівського Української грекокатолиць
кої церкви (2012). У 2009 р. їй було присвоєне звання
«Заслужений лікар України».
Людмила Дмитрівна щаслива у шлюбі. Разом із чо
ловіком Михайлом Олексійовичем виховала двох дітей.
Донька, Наталія Михайлівна (1977 р. н.), продовжила
справу своєї матері: у 2001 р. вона здобула освіту на ме
дичному факультеті Львівського державного медичного
університету імені Данила Галицького та працює акуше
ромгінекологом у Міському комунальному клінічному
пологовому будинку № 1. Син, Олександр Михайлович
(1981 р. н.), як і батько, — приватний підприємець.
Свій вільний час Людмила Шекета присвячує виши
ванню та роботі в саду і квітнику. Вона любить слухати
класичну та сучасну музику, має дизайнерські здібності.
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