
 БЕКАЛО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ, завідувач 

неврологічного відділення, лікар-невролог вищої 

кваліфікаційної категорії. 

у 1982 році закінчив Ворошиловоградський медичний 

інститут за спеціальністю  «Лікувальна справа».  Трудову 

діяльність почав у 1982 року. В 1982-1983 рр. пройшов 

інтернатуру по неврології у Ворошиловоградській 

обласній лікарні – клінічній базі кафедри нервових хвороб 

Ворошиловоградського медичного інституту.  

З 1983 по 1985 рр. працював лікарем-неврологом в 

поліклініці міської лікарні №1 м. Миколаєва. 

З 1985 - 1987 рр. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі неврології №2 

Київського інституту удосконалення лікарів. В 1988 р. захистив кандидатську 

дисертацію за спеціальністю «Нервові хвороби», присвоєне почесне звання 

«Кандидат медичних наук». З 1988 р. працював завідуючим неврологічним 

відділенням міської лікарні №3 м. Миколаєва до його закриття в результаті 

реорганізації лікарні в 1997 р. В подальшому працював лікарем-неврологом 

денного стаціонару обласної лікарні, завідуючим відділенням реабілітації обласної 

лікарні, а після  реорганізації відділення в обласний Центр реабілітації – його 

головним лікарем. З 1994 року має вищу категорію з неврології.  

З 2001 року працював у приватному медичному центрі «Аксон» у якості 

засновника, директора та лікаря-невролога і викладав на кафедрі фізичної 

реабілітації університета «Україна».   В 2008 р. прийнятий на посаду завідуючого 

неврологічним відділенням міської лікарні №4, де працює по теперішній час. Має 

подяки та грамоти різних рівнів (обласного управління та Міністерства охорони 

здоров'я).   З 2008 року впровадилась методика тромболізісу при гострих 

ішемічних інсультах  мультидисціплінарною командою лікарні (неврологи, 

реаніматологи, радіологи, лаборанти тощо).  

Має вищу атестаційну категорію лікаря невролога. 

 

ЛІКАР НА YOUTUBE:  

https://youtu.be/AmwVf6vKacg

https://youtu.be/AmwVf6vKacg


КУРЛЯК ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА – лікар-невролог 

відділення неврології.  Вища кваліфікаційна 

категорія. Міський позаштатний спеціаліст УОЗММР за 

напрямком «неврологія», член української 

протиепілептичної ліги, учасник соціального проекту 

«соціальна адаптація людей з розладами руху». Досвід 

роботи – 29 років. 

ЛІКАР НА YOUTUBE: https://youtu.be/gY2evc-GADU 

 

 

 

Борзенко Ганна Василівна – лікар-невролог 

відділення неврології. Вища кваліфікаційна 

категорія. Працює в інсультному блоці для важких 

хворих. В роботі впроваджує нові методики лікування 

хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу, 

зокрема тромболітичну терапію. Закінчила інтенсивний 

курс з лікування гострого інсульту на базі 

Університетської клініки ім. Св. Анни, Брно, Чехія. 

Досвід роботи – 28 років. 

 

 

ГЛУЩЕНКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА – лікар-

невролог відділення неврології. Друга 

кваліфікаційна категорія.  Навчалась в Запорізькому 

державному медичному університеті, у 2015 році 

отримала диплом спеціаліста, спеціальність лікувальна 

справа. З 2015р.-по 2017р. проходила навчання лікаря-

інтерна на базі неврологічного відділення КНП ММР 

«МЛ №4» та на кафедрі неврології Запорізької обласної 

клінічної лікарні. Отримала сертифікат лікаря-

спеціаліста за спеціальністю «Неврологія». Досвід 

роботи - 6 років. 

Навчання та конференції : Підвищення кваліфікації на циклах тематичного 

удосконалення в закладах післядипломної освіти: «Основи медичного права» - 

https://youtu.be/gY2evc-GADU


2020р. Міжнародна неврологічна конференція «ХІІ Нейросимпозіум»  - 2020р. 

Пройшла програму базового тренінгу з нейрореабілітації – 2021р. Щорічно 

проходить курси тематичного удосконалення з питань неврології.  Досвід роботи – 

6 років 

ШМИГЕЛЬСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ  

лікар-невролог для допомоги хворим з ГПМК 

неврологічного відділення. 

Освіта: Закінчив Запорізький державний медичний 

університет в 2014 році, лікувальна справа, 

спеціалізація по неврології на базі Одеського 

національного медичного університету, 2014-2016 рік. 

Категорія: друга. З 2016 року працює в 4-й Міській 

лікарні лікарем-неврологом для надання допомоги 

хворим з гострим порушенням мозкового кровообігу, 

володіє методикою системного тромболізису. Постійно 

проходить навчання на циклах тематичного 

удосконалення: «Пароксизмальні стани епілептичного та іншого генезу» - 2018, 

«Передатестаційний цикл: загальна неврологія»  -2019рік, Передатестаційний цикл   

«Основи медичного права» - 2020 рік.  2016 взяв участь у дводенному тренінгу-

семінарі «Організація надання допомоги хворим з гпмк» на базі Вінницької 

обласної клінічної лікарні.  Регулярно приймає участь в науково-практичних 

конференціях, конгресах, симпозіумах,  симуляційних тренінгах, в тому числі з 

іноземною участю: Нейросаміт 2021, Feofania stroke day 2019,  Нейросимпозіум 

2020, Всеукраїнської школи неврологів 2019, Академія інсульту 2019 та ін. Досвід 

роботи – 7 років. 

                                                

ВОЛКОВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА – лікар-

невролог вищої категорії неврологічного відділення 

Освіта – закінчила Одеський державний медичний 

університет у 1996 році. 

Приймає активу участь у науково – професійних 

конференціях. Втілює на практиці сучасні методики 

лікування та обстеження хворих з неврологічною 

патологією. Постійно удосконалює свої професійні 

навички. Досвід роботи – 25 років



 ЖУРАВЕЛЬ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ – лікар-

невролог вищої кваліфікаційної категорії  

неврологічного відділення. 

1957 р.н., закінчив військово-медичний факультет при 

Горківському медичному інституті у 1980 році.  

З 1980 р. по 1984 р. працював авіаційним лікарем в 

військових частинах. У 1984 році пройшов первинну 

спеціалізацію з психоневрології в Одеському 

окружному військовому шпиталі. Починаючи з 1984 р. 

по 2004 р. працював психоневрологом в різноманітних 

військових частинах. З 2005 р. по 2013 р.  працював   

лікарем-невропатологом   міської поліклініки №1. 

З 2013 року по 2016 рік працював лікарем-

невропатологом поліклініки міської лікарні №4.  

У 2016 році прийнятий на посаду лікаря-невропатолога поліклініки  військової 

частини А2488 м. Миколаїв.   З 2018 року по теперішній час працює лікарем-

невропатологом екстреної допомоги неврологічного відділення КНП ММР «Міська 

лікарня №4». Досконало  володіє методикою «Лікування хворих з вертеброгенною 

патологією з використанням методу  мануальної терапії». Проходив курси 

тематичного удосконалення Гомеопатична медицина». Постійно підвищує свій 

кваліфікаційний рівень з «Неврології».  Володіє методикою тромболізісу при 

гострих ішемічних інсультах  мультидисціплінарною командою лікарні (неврологи, 

реаніматологи, радіологи, лаборанти тощо). Звання: 1980 рік – лейтенант медичної 

служби, 1982 рік старший лейтенант медичної служби, 1985 рік капітан медичної 

служби, 1988 рік  - майор медичної служби, 1993 рік – підполковник. Має вищу 

кваліфікаційну категорію за фахом «Неврологія».За час роботи постійно 

підвищував свою кваліфікацію:  

-  1984 р. – ТУ «Авіаційна медицина на ВЛЕ»; 

-  1988 р. – спеціалізація з неврології; 

- 1999 р. – факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації при  Академії 

ВСУ; 

-  2004 р. – ТУ на базі Військово-медичної академії; 

- 2004 р. – ІІ категорія за спеціальністю «Неврології»; 

- 2005 р. – ТУ «Лікувальний та класичний масаж»; 

- 2006 р. – ТУ і ПАЦ на базі Запорізької МАПО; 

- 2007 р. – І категорія за спеціальністю «Неврологія»; 

- 2011 р. – ТУ і ПАЦ на базі Харківської МАПО. 

- 2015 р.  – ТУ на базі Харківської МАПО «Вибранні питання з неврології» 

Постійно працює  над удосконаленням своїх знань з неврології та суміжних 

спеціальностей, слідкує  та систематично проробляє  періодичну  медичну 

літературу та  використовує можливості  on-line-освіти. Неодноразово приймав 

участь у поліклінічних конференціях, виступав з повідомленнями в школах, вищих 

учбових закладах, виступав на радіо, неодноразово приймав участь у медичних 

конференціях, симпозіумах.   

Досвід роботи – 37 років 

ЛІКАР НА YOUTUBE: https://youtu.be/oiRnC-kzhpo 

https://youtu.be/oiRnC-kzhpo


 МИХАЙЛОВА МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА – 

лікар-невролог стаціонарного відділення, лікар-

невролог невідкладної медичної допомоги. 

НАВЧАННЯ ТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

• інтернатура з неврології у Одеському національному 

медичному університеті, дипломований невролог | 

2018-2020рр. 

• Запорізький державний медичний університет - 

Україна | 2012-2018 рр. 

• Миколаївський базовий медичний коледж - Україна | 

2010 - 2012 рр. 

Освітній проект «Практична нейрореабілітація» - 

Україна | 2021р. 

• Цикл підвищення кваліфікації «Основи медичного права» - Україна | 2020р.   

• Міжнародна неврологічна конференція «XII Нейросимпозіум» - Україна | 2020 р. 

• Всесвітній конгрес неврологів - ОАЕ | 2019 р. 

• VIII Школа молодих неврологів Волині - Україна | 2019 рік 

Досвід роботи – 3 роки 

 

ПШОНЮК ОКСАНА ІВАНІВНА,  лікар-невролог 

екстреної медичної допомоги. Навчалась в   

Одеському національному  медичному  університеті,  у 

2018 році отримала диплом спеціаліста,  спеціальність 

лікувальна справа, кваліфікація лікар. З 2018р. по 

2020р.  проходила навчання лікаря-інтерна  на базі 

неврологічного відділення  КНП ММР «Міська лікарня 

№ 3» та кафедрі неврології  і  нейрохірургії Одеського 

національного  медичного університету. Отримала 

сертифікат  та присвоєно звання лікаря-спеціаліста за 

спеціальністю «Неврологія»  від 03.02.2020 року. 

Пройшла теоретичний і практичний курс по застосуванню ботулінічного токсину 

типу А в неврології  для лікування фокальних дистоній, спастичності верхньої і 

нижньої кінцівок у дорослих та отримала сертифікат від 16.07.21 року.  Отримала 

міжнародний сертифікат  АА01.1-NIHSS-English Group A-V5 

Була учасником науково-практичних конференцій з міжнародною участю 

«Неврологія і офтальмологія» , «Сучасна парадигма раціональної терапії 

неврологічних захворювань»,  телемості «Лікарня без болю»,  «Головний біль. 

Мігрень» та ін.. З 01.11.21 року працюєлікарем неврологом екстреної допомоги в 

неврологічному відділенні КНП ММР «Міська лікарня №4»,володію знаннями 

огляду,  діагностики, лікування, надання невідкладної допомоги  хворим  

неврологічного профілю , проведенням ТЛТ-терапії  згідно з прийнятими  

стандартами і сучасними клінічними рекомендаціями. 


