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Група І АК-11 

 Години  Дисципліни Викладачі 

Кабінети, 

лабораторії та 

аудиторії 

П
о
н

ед
іл

о
к

 

1200  Фізичне виховання (1-16 т) 
Лопушинський 

М.І. 
спортзал 

1400  
Вибіркові навчальні 

дисципліни Соціологія 

(лекції / семінари) (1-15 т) 

---- Лозинська С.О. №27 

1600  
Вибіркові навчальні 

дисципліни Соціологія 

(лекції / семінари) (1-15 т) 

Основи латинської мови з 

медичною термінологією 

(практика) (2-16 т) 

Лозинська С.О. 

Семененко О.Я. 

№6 

№6 

В
ів

т
о
р

о
к

 

800  Анатомія людини (лекції / практика) (1-16 т) Фалик Г.С. №17 

945  
Основи психології та міжособове спілкування (лекції / 

практика) (1-16 т) 
Шегедин Я.Ю. №15 

1200  
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 

(практика) (1-16 т)  
Голод О.О. №15 

1400  
Вибіркові навчальні дисципліни Безпека 

життєдіяльності (лекції / практика) (1-16 т) 
Цюник Н.Ю. №45 

С
ер

ед
а

 

800  ---- 

Основи охорони праці та 

охорона праці в галузі 

(лекції) (2-4 т) 

Ціцюра Н.М. №25 

945  ---- 

Основи охорони праці та 

охорона праці в галузі 

(лекції) (2-4 т) 

Ціцюра Н.М. №25 

800-1100  ---- 

Основи охорони праці та 

охорона праці в галузі 

(практика) (6-16 т) 

Ціцюра Н.М. №25 

1200  Історія та культура України (лекції / семінари) (1-16 т) Лозинська С.О. №17 

1400  
Основи латинської мови з медичною термінологією 

(практика) (1-16 т) 
Семененко О.Я. №17 

1600  
Основи медичної генетики 

(лекції / практика) (1-15 т) 
---- Різун Г.М. №5 

1745  
Основи медичної генетики 

(лекції / практика) (1-15 т) 
---- Різун Г.М. №5 

Ч
ет

в
ер

 

800-1100  
Загальний догляд за хворими та медична 

маніпуляційна техніка (практика) (1-16 т) 
Кузьменко О.В. №28 

1200  
Основи медичної інформатики (лекції / практика)  

(1-16 т) 
Фірман Н.А. №47 

1400  
Історія та культура 

України (лекції / семінари) 

(1-15 т) 

Анатомія людини (лекції / 

практика) (2-16 т) 

Лозинська С.О. 

Фалик Г.С. 

№25 

№17 

П
’я

т
н

и
ц

я
 

945  

Загальний догляд за 

хворими та медична 

маніпуляційна техніка 

(лекції) (1-15 т) 

---- Кузьменко О.В. №28 

1200  Фізичне виховання (1-16 т) 
Лопушинський 

М.І. 
спортзал 

 


