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КОЗЯВКІНА 
Ольга Володимирівна
Заступник генерального директора 
із зовнішньоекономічної діяльності, 
лікар+дитячий невролог Міжнародної 
клініки відновного лікування (м. Трускавець)

ВИПУСКНИЦЯ ПЕДІАТРИЧНОГО 
ФАКУЛЬТЕТУ (1996)
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Народилася 9 квітня 1972 р. у с. Кривошин Ляхо�
вицького району Брестської області (Білорусь). Зростаю�
чи у сім’ї лікарів Володимира Ілліча та Яніни Миколаївни
Козявкіних, Ольга мріяла стати медиком. Її матір нині
теж працює в Міжнародній клініці відновного лікування.
Вона — заступник генерального директора, лікар�тера�
певт вищої категорії, постійна учасниця міжнародних
конгресів, конференцій та семінарів.

У 1991 р. Ольга вступила до ЛДМІ. Вважає, що їй ду�
же пощастило навчатися у знаних педагогів, представ�
ників Львівської медичної наукової школи, серед яких —
Матильда Олександрівна Бабадагли (доцент кафедри
неврології) та Світлана Кузьмівна Ткаченко (завідувач
кафедри факультетської і шпитальної педіатрії).

У 1996 р. О. В. Козявкіна із відзнакою закінчила
педіатричний факультет Львівського ордена Дружби на�
родів державного медичного університету та розпочала
свій трудовий шлях у Реабілітаційному центрі «Еліта».

З 2003 р. Ольга Володимирівна працює в Міжна�
родній клініці відновного лікування. Нині вона — заступ�
ник генерального директора із зовнішньоекономічної
діяльності, лікар�дитячий невролог. Займається налагод�
женням виробничих та науково�технічних зв’язків із
підприємствами й організаціями інших країн, розробляє
програми і рекомендації з розвитку нових форм зовнішнь�
оекономічної співпраці. За сумісництвом працює заступ�
ником директора з маркетингу Реабілітаційного центру
«Еліта».

О. В. Козявкіна — лікар�дитячий невролог першої ка�
тегорії.

Вона постійно долучається до міжнародних конфе�
ренцій, семінарів, конгресів. Спільно з іншими дослідни�
ками та науковцями взяла участь у підготовці низки важ�
ливих статей, які були видані у різних спеціалізованих
журналах та збірниках. Це — «Лікувальна фізкультура в
системі інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації дітей,
хворих на ДЦП» (В. І. Лисович, Г. П. Лунь, О. В. Козяв�
кіна, В. О. Падко, 1995), «Система інформаційного забез�
печення Інституту проблем медичної реабілітації»

(С. М. Гордієвич, О. В. Козявкіна, О. О. Качмар, 2002),
«Відновлення рухових мовленнєвих порушень при дитя�
чих церебральних паралічах на етапі інтенсивної корек�
ції» (Н. В. Козявкіна, О. В. Козявкіна, С. М. Гордієвич,
В. О. Дерев’янко, М. О. Бабадагли, Т. В. Пічугіна, 2003),
«Застосування методу Козявкіна для лікування дітей із
порушеннями поведінки та шкільною дезадаптацією»
(М. О. Бабадагли, О. В. Козявкіна, Н. В. Козявкіна,
Г. П. Лунь, Т. В. Пічугіна, 2009) та ін.

За архітектуру Міжнародної клініки відновного
лікування вона була нагороджена державною премією
України в галузі архітектури (2005), а за вагомий особис�
тий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий про�
фесіоналізм удостоєна Почесної грамоти Міністерства
охорони здоров’я України.

Успішна жінка, професіонал своєї справи, Ольга Воло�
димирівна приділяє багато уваги своїй сім’ї. Найбільшим
досягненням у житті вона вважає трьох донечок — Катери�
ну, Ксенію та Єлизавету.

На думку О. В. Козявкіної, дуже важливою рисою
фахівця будь�якої галузі є не тільки його професіоналізм,
а насамперед людяність. Її головне життєве кредо: «Уміння
вчасно приймати ефективні рішення і нести за це відпові+
дальність, враховувати реалії сьогодення».

Нагороди від МОЗ України, 2010 р.




