
 

 

КУРАВСЬКА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА 

 

Викладач кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного 

виховання Івано-Франківського національного медичного університету. 

 

2013-2019р. – навчання в Івано-Франківському національному медичному 

університеті, здобула кваліфікацію ступінь вищої освіти спеціаліст; 

спеціальність «Лікувальна справа». Професійна кваліфікація:  лікар. 

З 2019р. навчання в аспірантурі ДВНЗ "Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника", спеціальність 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія». 

 Член громадської організації «Українське товариство фізичної та 

реабілітаційної медицини». 

З вересня 2020 року на посаді виклада кафедри фізичної реабілітації, 

ерготерапії з курсом фізичного виховання Івано-Франківського національного 

медичного університету по даний час. 
 

1. Раціоналізаторська пропозиція № 4/2787 від 01.12.2020р. «Застосування МКФ  

в поєднанні з МКХ-10для систематизації інформації ведення хворих оперованих 

на органах черевної порожнини», Чурпій І.К., Голод Н.Р., Янів О.В., Тудоси В.Г., 

Куравська Ю.С., Федорівська Л.П. 
 

Курси підвищення кваліфікації: 

1. 20 травня 2020р. Вебінар за темою: «Діагностика та лікування інсульту 

нетипової етіології» м. Київ. (2 год). 

   

Участь у конференції: 



1. 17-18 вересня 2020р. ІV Всеукраїнська науков - практична конференція з 

міжнародною участю «Перспективи розвитку медичної та фізичної 

реабілітації», м Тернопіль.  

2.14-18 жовтня 2020р. – Осінні школи в рамках програми Європейського союзу 

Еразмус +Capacity-Building projects in the field of Higher Education  проекту – 

«Innovative Rehabilitation Education – Introduktion of new master degree programs 

in Ukraine»,м. Тернопіль, 2 кредити. 

3.18 вересня.2020р. Науково - методична конференція з міжнародною участю 

«Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу». м. Івано-

Франківськ. 

4. V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

розвитку фізичної культури спорту і туризму в сучасному суспільстві» 27 

листопада 2020р. Прикарпатський педагогічний університет ім. Василя 

Стефаника, м. Івано-Франківськ. 

5. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації», 17-18 вересня 2020р.  
Друковані праці: 

1. Чурпій І.К. Реабілітаційні засоби профілактики злукової хвороби очеревини у 

хворих на перитоніт / І.К. Чурпій, Н.Р. Голод, О.В. Янів, В.Г. Тудоси, Л.П. 

Федорівська // Матеріали конференції. 2020р. 

2. Федорівська Л.П. Фізична терапія дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку хворих на церебральний параліч / Л.П. Федорівська, І.К. Чурпій, 

Н.Р. Голод, О.В. Янів, В.Г. Тудоси, Ю.С. Куравська // Матеріали конференції. 

2020р. 

3. Чурпій І.К. Особливості дистанційного навчання / І.К. Чурпій, Н.Р. Голод, 

О.В. Янів, В.Г. Тудоси, І.І. Чурпій, Ю.С. Куравська // Конференція «Актуальні 

питання підвищення якості освітнього процесу »,  18 вересня 2020р. м.Івано-

Франківськ. 
4. Голод Н.Р. Порівняльна характеристика пацієнтів після лапароскопічної 

холецистектомії у гострому етапі реабілітації / Н.Р. Голод, І.К. Чурпій, О.В. 

Янів, В.Г. Тудоси, Л.П. Федорівська, Ю.С. Куравська // ІV Всеукраїнська 

науково-практична конференція з міжнародною участю «Перспективи розвитку 

медичної та фізичної реабілітації», 17-18 вересня 2020р.  

 


