
ПОТАПЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ – 

завідувач відділення пластичної та 

реконструктивної хірургії, лікар-хірург вищої 

кваліфікаційної категорії. З 1996 по 2002 

навчався у Одеському державному медичному 

університеті за спеціальністю «Лікувальна 

справа». У 2002-2004 роках пройшов інтернатуру 

на базі ОДМУ та міської лікарні №3 м. 

Миколаєва. Працював  у відділенні ортопедії 

травматології та нейрохірургії обласної дитячої 

лікарні, м Миколаєва 01.04.2004- січень 2006р. З 

травня 2005 у відділенні мікрохірургії(у 2010 році 

перейменовано у відділення пластичної та реконструктивної хірургії. З 

лютого 2018 по жовтень 2020 працював на посаді заступника головного 

лікаря з медичної частини міської лікарні №5. З листопада 2020 року працює 

на посаді завідуючого відділенням пластичної та реконструктивної хірургії. 

Має вищу кваліфікаційну категорію з ортопедії, травматології та хірургії. 

Має печатні наукові роботи. Був спікером на V з’їзді ВАПРЕХ «Актуальні 

питання пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії». Нагороджений 

Відзнакою Вітовського району Миколаївської області нагрудним знаком «За 

заслуги перед Вітовщиною» 

ЛІКАР НА YOUTUBE: https://youtu.be/KsWKryokqB4 

      https://youtu.be/9EfD-_OR5s0 

 

ЛЕОНЕНКО МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ – 

лікар-хірург ІІ кваліфікаційної категорії 

відділення пластичної та реконструктивної 

хірургії. У 2013 році закінчив Запорізький 

державний медичний університет. Має 2 

кваліфікаційну категорію.  Проходив курси в 

НАПО ім.Шупика на базі кафедри 

комбустіології та пластичної хірургії «Основи 

реконструктивно-відновної мікрохірургії» 

Практичний Motus курс на базі 

Дніпропетровського інституту медицини 

«Лікування захворювань стопи»  (Hallus valgus, 

хвороба Мортона, молотоподібна деформація 

пальців стопи, деформація Тейлора). Проходив 

курси по кінезіотейпуванню. Досвід роботи 7 років. 

 

  

https://youtu.be/KsWKryokqB4
https://youtu.be/9EfD-_OR5s0




ЛУКОНІН ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ – 

лікар-хірург відділення пластичної та 

реконструктивної хірургії КНП ММР «Міська 

лікарня № 4»  

Освіта: Одеський державний медичний 

університет, лікувальна справа, 2001 р.  

Категорії: вища з хірургії. Останнє 

підтвердження у 2019 р.  

Після закінчення Одеського медичного інституту 

в 2001 році та інтернатури з хірургії працював 

лікарем-хірургом в Миколаївський ЦРБ. З 2006 

року працює лікарем хірургом 4-ї міської лікарні 

м. Миколаєва. Має вищу кваліфікаційну 

категорію.  Має друковані роботи. 

Курси підвищення кваліфікації з хірургії у 2007 р., 2009 р., 2014 р., 2019 р 

У 2018 р пройшов курси «Пластична хірургія кінцівок» на базі Національної 

медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. 

Стаж роботи хірургом з 2001 р. 

 

 

ШАРИЙ ВОЛОДИМИР 

ГРИГОРОВИЧ  

Посада: Лікар – ординатор.  

Освіта: Одеський медичний 

інститут, 1987 р., Хірургія. 

Категорія: Вища.  

Після закінчення Одеського 

медичного інституту в 1987 році і 

інтернатури працював лікарем-

травматологом в 3-ї міської лікарні 

м. Миколаєва У 1993 пройшов курси спеціалізації при Київському НДІ 

клінічної та експериментальної хірургії на тематичних курсах по циклу 

мікросудинна хірургія. Потім працював лікарем-ординатором відділення 

мікрохірургії 3-ї міської лікарні. З вересня 2004 р після реорганізації 

ліжкового фонду 3-ї міської лікарні та переведення відділення мікрохірургії 

на базу 4 міської лікарні працює 

лікарем-ординатором відділення мікрохірургії 4-ої міської лікарні. Має вищу 

кваліфікаційну категорію по хірургії. Має друковані наукові роботи. 

Мікрохірург, лікар вищої категорії. Стаж роботи хірургом – 34 роки. Член 

Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних, і естетичних 

хірургів з 2004р.  



 

ШАМРАЙ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

Лікар-хірург відділення пластичної та 

реконструктивної хірургії. Закінчив Запорізький 

державний медичний університет в 2016 році. 

Член FESSH (Федерація Європейських Асоціацій 

Хірургії Кисті) з 2020 року. Член Всеукраїнської 

асоціації хірургії кисті з 2020 року.  Делегат від 

України в YEHS (Young European Hand Surgeons) 

з 2021 року. Володіє передовими операціями та 

малоінвазивними методиками лікування хвороб 

кисті (нідлінг), впровадив в роботу відділення 

ортезування (пластиковий гіпс), учасник 

всеукраїнських та міжнародних конференцій. 

Удосконалення: у 2016 році Проходження курсу 

практичних занять «Школи першої допомоги» на 

базі клініки «Вітацентр» м.Запоріжжя. 20 травня 2017 року учасник майстер-

клаcу «Motiva breast implants в практиці пластичного хірурга». м.Київ. 29 

травня 2017 року учасник навчального циклу семінарів 

«Мультидисциплінарні аспекти у хірургії, анестезіології, гінекології та 

урології» м.Одеса. 23 вересня 2017 року брав участь у майстер-класі 

«Естетична хірургія грудей та обличчя – секрети досконалості» м.Київ. 1-2 

червня 2018 року взяв участь у робготі конгресу для спеціалістів естетичної 

медицини «Medical Aesthetic Synergy Congress». м.Київ. 21-22 вересня 2018 

році учасник «Мотус Форум Південь Коблево». 29 серпня 2019 року 

пройшов в «Центрі ортопедичної реабілітації «Майстерня руху» навчально-

практичний курс «ортезування верхньої кінцівки». м.Київ. 6 вересня 2019 

року учасник міжрегіональної конференції «Сучасність ортопедії та 

травматології півдня України». 12-15 лютого 2020 року учасник FESSH 

Academy. м.Будапешт. У 2020 році проходження циклу тематичного 

удосконалення «Діагностика та лікування пошкоджень та захворювань 

опорно-рухового апарату» на базі ДЗ «ЗМАПО МОЗ УКРАЇНИ».26-27 

листопада 2020 року учасник ХХ науково-практичної конференції з 

міжнародною участю «Клініко-технологічні виклики в етапній та 

реконструктивній хірургії. Вогнепальні та побутові рани, електрозварювання 

та з’єднання живих тканин, діабетична стопа». 20 січня 2021 року учасник 

Esser Masterclass: Local Flaps Webinar. 25 травня – 4 червня 2021 року 

проходження підвищення кваліфікації: курси стажування та інформації 

«Захворювання та пошкодження верхньої кінцівки» на базі ДУ «Інститут 

травматології та ортопедії НАМН України».Досвід роботи -5 років 

ЛІКАР НА YOUTUBE: https://youtu.be/MMkaGAzaM-4 

https://youtu.be/e7eDPrUTRqM                  https://youtu.be/fsJ0hOow2T8 

https://www.youtube.com/watch?v=sAs4q-

MN0mM&t=4s&ab_channel=%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8C%D0

%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD

%D1%8F4%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%

D1%97%D0%B2 

https://youtu.be/MMkaGAzaM-4
https://youtu.be/e7eDPrUTRqM
https://youtu.be/fsJ0hOow2T8

