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(В. І. Козявкін, Н. В. Козявкіна, В. О. Качмар, 2002), «Му�
зикотерапія в СІНР» (Н. В. Козявкіна, О. В. Козявкіна,
2003), «Комплекс медико�логопедичних корекційних
заходів на етапі стабілізації та потенціювання ефекту в
СІНР» (Н. В. Козявкіна, О. В. Козявкіна, Р. Б. Огородник,
М. О. Бабадагли, Т. В. Пічугіна, 2003), «Програма ранньої
реабілітації дітей з перинатальними ураженнями нерво�
вої системи за методом Козявкіна» (О. В. Козявкіна, Н. В.
Козявкіна, Г. П. Лунь, М. О. Бабадагли, О. З. Котеляк,
2005), «Корекція рухових мовленнєвих порушень хворих
на спастичні форми дитячих церебральних паралічів»
(О. В. Козявкіна, Н. В. Козявкіна, М. О. Бабадагли,
Т. В. Пічугіна, 2007), «Програма «Рання реабілітація» за
методом Козявкіна» (Г. П. Лунь, Н. В. Козявкіна, О. В. Ко�
зявкіна, 2009) та ін.

У 2005 р. Наталія Козявкіна була удостоєна держав�
ної премії України в галузі архітектури за архітектуру
Міжнародної клініки відновного лікування. За вагомий
особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та висо�
кий професіоналізм нагороджена почесною грамотою
Міністерства охорони здоров’я України.

Її головний професійний принцип — «Мислити і тво+
рити добро!», а життєве кредо — «Хто хоче, той шукає
можливості, хто не хоче — шукає причини».

КОЗЯВКІНА 
Наталія Володимирівна

Заступник генерального директора 
з маркетингу, лікар+невропатолог 

Міжнародної клініки відновного лікування 
(м. Трускавець)

ВИПУСКНИЦЯ ЛІКУВАЛЬНОГО 
ФАКУЛЬТЕТУ (1996)

Л Ь В І В С Ь К И Й  Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й  М Е Д И Ч Н И Й  У Н І В Е Р С И Т Е Т  І М Е Н І  Д А Н И Л А  Г А Л И Ц Ь К О Г О

Народилася 9 квітня 1972 р. у с. Кривошин Ляхо�
вицького району Брестської області (Білорусь). Зразком
високого професіоналізму та людяності для сестер Ко�
зявкіних став їхній батько Володимир Ілліч — знаний вче�
ний і дослідник, фахівець у галузі неврології та медичної
реабілітації, автор принципово нової технології лікування
хворих на дитячий церебральний параліч — системи інтен�
сивної нейрофізіологічної реабілітації, відомої у світі як
«Метод Козявкіна». Доктор медичних наук, професор,
член�кореспондент НАМН України, Герой України, заслу�
жений діяч науки і техніки України, лауреат державних
премій України, він працює професором на кафедрі медич�
ної реабілітації, фізіотерапії та курортології НМАПО
ім. П. Л. Шупика, генеральним директором Міжнародної
клініки відновного лікування, директором Інституту проб�
лем медичної реабілітації (м. Трускавець) та директором
Реабілітаційного центру «Еліта» (м. Львів). Володимир
Ілліч сформував Трускавецьку школу реабілітації, яка є
відомою не тільки в Україні, а й за кордоном. 

Прагнучи бути гідним продовжувачем лікарської
справи, започаткованої батьком, Наталія вирішила здобу�
ти медичну освіту.

У 1996 р. вона закінчила лікувальний факультет
Львівського ордена Дружби народів державного медич�
ного інституту. Під час навчання у цьому освітньому
закладі із захопленням слухала лекції доцента кафедри
неврології Матильди Олександрівни Бабадагли та тоді
ректора університету, професора кафедри хірургії Ми�
хайла Петровича Павловського. 

Як і її сестра Ольга, Наталія того ж року почала пра�
цювати у Реабілітаційному центрі «Еліта», а в 2003 р. —
у Міжнародній клініці відновного лікування.

Н. В. Козявкіна займається прогнозуванням, удоско�
наленням та розробкою заходів для надання якісних
медичних послуг. Вона вивчає фактори впливу, опікується
ростом ефективності підприємницької діяльності. За
сумісництвом продовжує працювати в Реабілітаційному
центрі «Еліта» на посаді першого заступника директора.

Наталія Володимирівна — лікар�невропатолог пер�
шої категорії. Вона — постійна учасниця міжнародних
конференцій, семінарів і конгресів.

Є співавтором низки актуальних наукових праць,
опублікованих у фахових збірниках, серед яких статті «Іг�
рові комп’ютерні пристрої в неврологічній реабілітації» Нагороди від МОЗ України, 2010 р.




