
 

Чурпій Ігор Костянтинович, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання, Івано-

Франківського національного медичного університету. 

 

В 1994 році закінчив Вінницький  медичний інститут ім. М.І. Пирогова, за 

спеціальністю "Лікувальна справа" з присвоєнням кваліфікації лікаря. В 1994 - 

1997 рр. проходив інтернатуру на базі Дніпропетровського медичного 

інституту. З 1997–1998 рр. працював лікар-ординатор Маловисківської ЦРЛ, 

Кіровоградської області.  З 01.09.1998 р. - 30.08.2000 р. навчався в клінічній 

ординатурі на кафедрі хірургії стоматологічного факультету Івано-

Франківської державної медичної академії, по закінченню навчання з 2000 по  

2004 рр. – асистент кафедри хірургії стоматологічного факультету ІФДМА.   

З 2004 - 2016 рр. – доцент кафедри хірургії стоматологічного факультету 

Івано-Франківського національного медичного університету, з 01.04.2016 р. – 

по даний час – професор кафедри хірургії стоматологічного факультету Івано-

Франківського національного медичного університету.  

З 01.09.2017 р. по даний час – завідувач кафедри фізичної реабілітації, 

ерготерапії з курсом фізичного виховання Івано-Франківського національного 

медичного університету. 

Кандидат медичних наук з 2003 року. Дисертацію на тему "Хірургічний 

регіонарний метод лікування гнійно-некротичних процесі при діабетичних 

ангіопатіях нижніх кінцівок" за спеціальністю 14.01.03. – хірургія, в 

спеціалізованій Вченій раді Львівського державного медичного університету 

ім. Данила Галицького.  

Доктор медичних наук з 2015 року. Дисертацію на тему "Хірургічне 

лікування та реабілітація хворих на перитоніт залежно від патогномонічних 

факторів ризику та прогнозування перебігу захворювання" за спеціальністю 



14.01.03. – хірургія, в спеціалізованій Вченій раді в Вінницькому медичному 

університеті ім. М.І. Пирогова МОЗ України. 

Чурпій І.К. - досвідчений педагог, який впроваджує новітні методики 

навчання, представляє досягнення університету на конференціях. 

Стаж за спеціальністю 25 роки.  З 2009 року має “Вищу” кваліфікаційну 

категорію по хірургії. Володіє методами ургентної та планової хірургічної 

допомоги, самостійно виконує хірургічні втручання. Ургентує в клініці 

відповідальним хірургічної бригади. Консультує пацієнтів у відділеннях 

ЦМКЛ.  

В 2020році пройшов спеціалізацію «Фізична та реабілітаційна медицина» 

на базі Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. 

Член національного товариства хірургів України, член Івано–

Франківського обласного осередку асоціації хірургів. Член Європейської 

Асоціації травної хірургії (European  Digestive Surgery, EDS). Член громадської 

організації «Українське товариство фізичної та реабілітаційної медицини» з 

2018р. 

Головний редактор науково-практичного журналу “Art of Medicine”. Член 

редакційної та експертної ради журналу “Hygeia Public Health”, Польща. 

Науковий керівник комплексної науково-дослідної роботи на тему: 

«Розробка і вдосконалення організаційно-методичних основ фізичної  терапії у 

хворих із захворюваннями черевної порожнини та нервової системи». Під його 

керівництвом виконується докторська дисертація. 

Автор 210 друкованих наукових праць, 16 патентів на корисну модель 

України, 11 раціоналізаторських пропозицій, 2 нововведень. 

З 2017 р. навчання в Львівському регіональному інституті державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України, м. Львів, Україна. В 2020 році закінчив з відзнакою інституту і здобув 

ступень вищої освіти: магістр зі спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування». 

Чурпій І.К. “Лауреат іменної премії Марії Волосовської” (2017р.), 

нагороджений грамотою обласної ради (2018р.), орденом «Медична слава 

України» (2019р.). 

 


