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Група І ФМ-21 

 Години  Дисципліни Викладачі 
Кабінети, 

лабораторії  та 

аудиторії 

П
о

н
ед

іл
о

к
 945 

І бр Латинська мова (1-15 т) 
Загальна і неорганічна хімія  

(2-16 т) 

Фітьо Н.Р. 

Калитовська М.Б. 

№7 

№27а 

ІІ бр Англійська мова (1-16 т) Клонцак О.І. №6 

1200 

І бр Англійська мова (1-16 т) Клонцак О.І. №6 

ІІ бр Латинська мова (1-15 т) 
Загальна і неорганічна хімія  

(2-16 т) 

Фітьо Н.Р. 

Калитовська М.Б. 

№7 

№25 

1400  Загальна і неорганічна хімія (лекції) (1-15 т) Калитовська М.Б. кор. ІІІ пов 

В
ів

т
о
р

о
к

 

945  Фізичне виховання (1-16 т) Проць Т.А. спортзал 

1200  

Вибіркові навчальні 

дисципліни: Домедична 

допомога з ознайомчою 

медичною практикою (лекції) 

(1-11 т) 

Вибіркові навчальні 

дисципліни: Ефективні та 

безпечні методи хімічних 

досліджень (лекції) (2-12 т) 

Кузьменко О.В. 

Калитовська М.Б. 

кор. ІV пов 

кор. ІV пов 

1400-1700 

І бр 

Вибіркові навчальні 

дисципліни: Домедична 

допомога з ознайомчою 

медичною практикою (1-9 т) 

Вибіркові навчальні 

дисципліни: Ефективні та 

безпечні методи хімічних 

досліджень (2-10 т) 

Кузьменко О.В. 

Калитовська М.Б. 

база 

№7 

ІІ бр 

Вибіркові навчальні 

дисципліни: Ефективні та 

безпечні методи хімічних 

досліджень (1-9 т) 

Вибіркові навчальні 

дисципліни: Домедична 

допомога з ознайомчою 

медичною практикою (2-10 т) 

Калитовська М.Б. 

Кузьменко О.В. 

№7 

база 

1200 
І бр Біологія з основами генетики (13-16 т) Сопнєва Н.Б. №18 

ІІ бр Історія фармації (семінари) (13-16 т) Терещук С.І. №6 

1400 
І бр Історія фармації (семінари) (13-16 т) Терещук С.І. №6 

ІІ бр Біологія з основами генетики (13-16 т) Сопнєва Н.Б. №18 

С
ер

ед
а
 945 

І бр Латинська мова (1-16 т) Фітьо Н.Р. №6 

ІІ бр Загальна і неорганічна хімія (1-16 т) Калитовська М.Б. №27а 

1200 
І бр Загальна і неорганічна хімія (1-16 т) Калитовська М.Б. №27а 

ІІ бр Латинська мова (1-16 т) Фітьо Н.Р. №6 

1400  Українська мова (лекції / практика) (1-16 т) Германович Г.О. конф. зал 

Ч
ет

в
ер

 

945  Фізичне виховання (3-16 т) Проць Т.А. спортзал 

1200 

 
Історія фармації (лекції)  

(1-9 т) 

Біологія з основами генетики 

(лекції) (2-10 т) 

Терещук С.І. 

Сопнєва Н.Б. 

кор. ІV пов 

кор. ІV пов 

І бр Біологія з основами генетики (11-16 т) Сопнєва Н.Б. №18 

ІІ бр Історія фармації (семінари) (11-16 т) Терещук С.І. кор. ІV пов 

1400 

 
Історія фармації (лекції)  

(1-9 т) 

Біологія з основами генетики 

(лекції) (2-10 т) 

Терещук С.І. 

Сопнєва Н.Б. 

кор. ІV пов 

кор. ІV пов 

І бр Історія фармації (семінари) (11-16 т) Терещук С.І. кор. ІV пов 

ІІ бр Біологія з основами генетики (11-16 т) Сопнєва Н.Б. №18 

П
’я

т
н

и
ц

я
 

  
БІБЛІОТЕЧНИЙ  

ДЕНЬ 
  

 


