
ПРИВІТАННЯ КОЗЯВКІНУ ВОЛОДИМИРУ ІЛЛІЧУ

Адміністрація ДУ «Інститут неврології, психіатрії 
та наркології НАМН України», ГО «Асоціація невро-
логів, психіатрів та наркологів України» щиро вита-
ють професора, члена-кореспондента В. І. Козявкіна 
с обранням дійсним членом Національної академії 
медичних наук України.

Козявкін Володимир Ілліч народився 9  червня 
1947 року в Рівненській області. 1971 року він за-
кінчив лікувальний факультет Гродненського ме-
дичного інституту. З 1989 року очолює створений 
ним  Львів ський реабілітаційний центр «Еліта», 
з 1996 року — Інститут проблем медичної реабілі-
тації, з 2003 року — Міжнародну клініку відновно-
го лікування, з  2019  року  — пре зидент Kozyavkin 
Medical Group, з 2020 року — медичний директор 
ТОВ «Міжнародна реабілітаційна клініка Козявкіна». 
Зазначені заклади спеціалізуються на високоефек-
тивній реабілітації пацієнтів з дитячим церебраль-
ним паралічем (ДЦП), вертеброгенною патологією 
та  наслідками органічних уражень центральної 
нервової системи.

1992  року В.  І.  Козявкін захистив кандидатсь ку 
дисертацію «Мануальна терапія в реабілітації хворих 
дитячим церебральним паралічем», а 1996 року — 
докторську дисертацію за  темою «Структурно-
функціональні порушення цереб ральних та спіналь-
них структур при дитячому цереб ральному паралічі 
та  система реабілітації цих хворих». В.  І.  Козявкін 
сформулював нову концепцію щодо етіології та пато-
ґенезу дитячого цереб рального паралічу. Він є ав-
тором принципово нової системи реабілітації 
пацієнтів з  органічними ураженнями ЦНС  — сис-
теми інтенсивної нейрофізіо логічної реабілітації, 
створення якої стало, по  суті, проривом у  тради-
ційних технологіях медико-соціальної реабілітації. 
Головними особливостями цієї системи є глобаль-
ність її впливу на хворих, а також багатовекторність 
та комплексність. Вона отримала широке визнання 
не лише в Україні, але й за кордоном, і нині входить 
до  четвірки світових найефективніших консерва-
тивних методів лікування хворих на ДЦП. Протягом 
останніх 30 років з позитивним стабільним резуль-
татом, що спостерігається у 98 % хворих, за систе-
мою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації 
пройшли курс ре абілітації понад 70 тисяч пацієнтів 
з 63 країн світу. Щорічно клініка прий має близько 
3800 пацієнтів, серед них — більше ніж 2500 дітей 
з усіх областей України.

Система інтенсивної нейрофізіологічної реабі-
літації В.  І.  Козявкіна є  новим напрямком в  сучас-
ній реабілітаційній науці, має високий потенціал 
у  контексті розширення сфери її  застосування, 
а саме для медичної і психосоціальної реабілітації 
не  тільки дітей з  ДЦП, але й  для  дітей і  дорослих 
з різними органічними захворюваннями нервової 
системи, а також з іншою нейросоматичною патоло-
гією. В. І. Козявкін плідно співпрацює з провідними 
науковими цент рами як  України, так і  зарубіжжя. 

Експерти з  різних країн (США, Китаю, Фінляндії, 
Боснії, Японії, Греції, Бразилії, Кувейту та ін.) ознайо-
милися та  високо оцінили систему відновного 
лікування під час перебування у Міжнародній кліні-
ці відновного лікування в  Трускавці. Система ре-
абі літації була представлена на  багатьох націо-
нальних і міжнародних конгресах і конференціях, 
зокрема, Європейської академії дитячої інвалід-
ності, Міжнародної асоціації дитячих неврологів, 
Європейської федерації неврологічних товариств 
та інших.

Багатопланові дослідження В. І. Козявкіна отри-
мали відображення у  понад 250 друкованих пра-
цях, зокрема у  10  монографіях, опублікованих 
як в Україні, так і за  її межами. Під його науковим 
керівництвом успішно захищені одна дисертація 
на здобуття наукового ступеня доктора медичних 
наук та  вісім дисертацій на  здобуття наукового 
ступеня кандидата медичних наук. В.  І.  Козявкін 
веде велику педагогічну роботу з підготовки висо-
кокваліфікованих лікарів — спеціалістів з медичної 
реабілітації як професор кафедри медичної ре абі-
літації та курортології Київської медичної академії 
післядипломної освіти ім.  П.  Шупика, а  Інститут 
проблем медичної реабілітації став філіалом цієї 
кафедри. З  1999  року на  базі Інституту пройшли 
курси тематичного удосконалення і ознайомились 
з  новою технологією медичної реабілітації понад 
500 лікарів з різних областей України.
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Держава високо оцінила багатогранну науко-
во-практичну та громадську діяльність професора 
В. І. Козявкіна. 1994 року йому присвоєно почесне 
звання «Заслужений діяч науки і техніки України». 
1999  року за  цикл наукових праць В.  І.  Козявкін 
отримав найвищу державну наукову нагороду  — 
Державну премію України в галузі науки та техніки. 
Також він є  лауреатом Державної премії України 
в  галузі архітектури за  будівництво Міжнародної 
клініки відновного лікування (2005 рік).

2001  року за  визначні особисті заслуги перед 
Українською державою у розвитку медичної науки, 
розроблення принципово нових методів лікування 
і  реабілітації хворих з  органічними ураженнями 
нервової системи указом Президента України про-
фесору Володимиру Іллічу Козявкіну присвоєно 
звання Герой України з врученням ордена Держави. 
Окрім того, Володимир Ілліч відзначений орде-
ном Ярослава Мудрого V  ступеня (2006), орденом 

«За заслуги» III ступеня (1997), Почесними грамотами 
Міністерства охорони здоров’я України (1997, 2007), 
Верховної Ради України (2007), Кабінету Міністрів 
України (2007, 2009), медаллю Міністерства пра-
ці і  соціального порядку Баварії (Німеччина) 
«За  заслуги в  допомозі дітям з  обмеженими мож-
ливостями». 2011  року В.  І.  Козявкін був  обраний 
членом-кореспондентом Національної академії 
медичних наук України за спеціальністю «нейрореа-
білітологія», а в жовтні 2021 року — дійсним членом 
Національної академії медичних наук України.

Людська порядність, чесність, інтелігентність, 
відчуття нового, надзвичайна енергія та  праце-
здатність, креативність роблять незабутньою зуст річ 
з проф. Козявкіним В. І. як для хворих, так і для його 
колег.

Чисельні друзі та  колеги щиро вітають Воло-
димира Ілліча і бажають йому міцного здоров’я, сил, 
наснаги, благополуччя і нових великих досягнень.
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