
 

Купновицька Ірина Григорівна 

Займає посаду з 03.12.2001 року. В 1967 році закінчила Івано-Франківський державний 

медичний інститут, в 1971 році – аспірантуру на кафедрі фармакології. З 1971 року по 

1987 рік асистент кафедри факультетської і госпітальної терапії, з 1987 року по 1990 рік – 

доцент кафедри госпітальної терапії. У 1990-1993 рр. навчалась у докторантурі в 

Інституті кардіології імені М.Стражеска МОЗ України. З 1993 по 2001 р.р. – професор 

кафедри госпітальної терапії №1 Івано-Франківського державного медичного інституту. 

У 1971 році присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності 

14.03.05 фармакологія, у 1992 році – науковий ступінь доктора медичних наук зі 

спеціальності 14.01.11 – кардіологія. Тема кандидатської дисертації ”Вплив послідовних 

введень новокаїну і строфантину К на перебіг експериментальних ізадринових некрозів 

міокарда”, тема докторської дисертації “Рефрактерні тахіаритмії: механізми виникнення, 

шляхи подолання”. Кожні 5-8 років проходить навчання як асистент, доцент, потім 

професор на факультеті підвищення кваліфікації викладачів  Київського медичного 

університету, КМАПО ім.П.Шупика, у Харківській МАПО. Лікар-кардіолог вищої 

кваліфікаційної категорії. Працює на постійній основі. Член спеціалізованої Вченої ради 

з захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальностей кардіологія, 

гастроентерологія, внутрішні хвороби і стоматологія. І.Г.Купновицька активно 

займається науковою роботою. Автор більше 600 наукових праць, серед них 

 національний підручник з клінічної фармації, що витримав 2 перевидання, співавтор 

підручника з фармакології, клінічної фармакології, фармакотерапії, госпітальної терапії, 

автор навчально-методичних посібників з грифом ЦМК МОЗ України з лабораторної 

діагностики, етики і деонтології у фармації, 18 навчальних посібників для студентів-з 

клінічної фармакології, з різних розділів внутрішніх хвороб, фармакології для 

самостійної роботи студентів фармацевтичного факультету (гриф ЦМК з вищої медичної 

освіти МОЗ України), невідкладної допомоги при амбулаторному прийомі терапевта, 

стоматолога (гриф ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України), співавтор типової 

навчальної програми з клінічної фармакології, автор 1 винаходу, зареєстрованого в 

Російській Федерації, 4 патентів на винахід. За останні 3 роки опублікувала 82 наукових 

роботи. 

 



 

Амбулаторний прийом терапевта: Справоч. пособ. К., 1986 (співав.); Рефракторные 

тахиаритмии, К., 1994 (співав.); Діагностика і лікування невідкладних станів: Навч. 

посібник Ів.-Фр., 1997 (співавт.); Аритмії серця. Ів.-Фр., 2004.; Клінічна фармакологія: 

Підр. за ред. Бабака О.Я., Біловола О.М., Чекмана І.С. К., «Медицина», 2008 (співавт.); 

Клінічна фармація: Підр. Харків, Золоті сторінки 2013 (співавтор), ; Клінічний довідник 

лікаря-стоматолога загального профілю: Навч. посібник. Івано-Франківськ., 2010, (співав.), 

Фармакотерапія: Підр.Вінниця , Нова книга 2013,2014(співав.), Лабораторна і 

функціональна діагностика Івано-Франківськ,Підр. 2015 (співавтор), Артеріальна 

гіпертензія і коморбідні стани,Монографія. -  Івано-Франківськ 2015 (співавтор), 

Лабораторна діагностика Навч. посібник. Вінниця:Нова книга, 2017 (співав.). 

Приймає участь у міжнародних конгресах, конференціях. Колектив клініки відділення 

артеріальних гіпертензій обласного клінічного кардіологічного центру, на базі якої 

розташована клінічна частина кафедри, є клінічною базою для випробовування лікарських 

засобів ДФЦ МОЗ України і міжнародних наукових досліджень. 

Нагороди і відзнаки: Заслужений лікар України. Має подяку Міністра охорони здоров'я за 

вагомі досягнення у професійній діяльності та багаторічну сумлінну працю.  Нагороджена 

 медаллю ім..В. Образцова «За заслуги в охороні здоров'я» Національної Академії 

Медичних Наук України , знаком «За заслуги» Асоціації кардіологів , «Відмінник освіти 

України», «Кращий науковець року» від 2010 року, «Відомий науковець року» від 2013 

року  (Івано-Франківської обласної держадміністрації);Науковий напрямок кафедри – 

клініко-патогенетичні механізми виникнення і прогресування артеріальної гіпертензії, 

удосконалення діагностичних та лікувальних підходів до неї, профілактика ускладнень 

артеріальної гіпертензії, особливості перебігу гіпертонічної хвороби в поєднанні з 

супутньою патологією.При кафедрі працює студентський науковий гурток, роботою якого керує 

доцент Віра Клименко. Під керівництвом викладачів кафедри студенти ІФНМУ систематично 

беруть участь у щорічній науково-практичній конференції студентів і молодих учених з 

міжнародною участю «Інновації в медицині» на базі ІФНМУ. Під час наукової роботи студенти-

провізори починають набирати матеріал для майбутніх дипломних робіт.  
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7. https://www.studmed.ru/kononenko-yug-rozhko-mm-ta-n-klnchniy-dovdnik-lkarya-

stomatologa-zagalnogo-proflyu_1158dab3d2d.html 

8. https://www.medpublish.com.ua/klinichna-pharmakologija-pidruchnik-vnz-v-r-a-oja-babak-

an-bilovol-np-bezugla-ta-in-za-red-oja-babaka-om-bilovola-s-chekmana/p-

564.html?language=ru 

9. https://nk.in.ua/pdf/1172.pdf 

10. http://tests.ifnmu.edu.ua:8080/library/TopicDescription?topic_id=58610 

11. http://crimtj.ru/Journal.files/15-2010-2-v.2/253.pdf 

12. https://cyberleninka.ru/article/n/porivnyalna-otsinka-terapevtichnoyi-ekvivalentnosti-

vitchiznyanogo-preparatu-ramipril-ta-hartilu/viewer 

13. https://nk.in.ua/pdf/1479.pdf 

14.     http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
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