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Група І МС-13 

 Години  Дисципліни Викладачі 

Кабінети, 

лабораторії  

та аудиторії 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 

945  Фізичне виховання (1-16 т) Шумелда В.М. спортзал 

1200  
Вибіркові навчальні дисципліни Історія медицини та медсестринства 

(лекції) (1-13 т) 
Пукаляк Л.Т. конф.зал 

1400  Медична біологія (лекції) (1-15 т) 
Анатомія людини (лекції) 

(2-12 т) 
Панкевич М.С. 
Фалик Г.С. 

конф.зал 

конф.зал 

1600  
Історія та культура України 

(лекції) (1-15 т) 

Основи біологічної фізики та 

медичної апаратури (лекції)  

(2-14 т) 

Олійник Н.Ю. 

Сушко О.О. 

конф.зал 

конф.зал 

В
ів

т
о

р
о

к
 

800 І бр 
Основи біологічної фізики та медичної апаратури (лабораторні / 

практичні) (1-13 т) 
Сушко О.О. к.біофіз 

945 
І бр Медична хімія: Біонеорганічна хімія (лабораторні) (1-10 т) Сташків О.Д. №27 

ІІ бр Анатомія людини (1-14 т) Фалик Г.С. №17 

1200 

І бр Анатомія людини (1-14 т) Фалик Г.С. №17 

ІІ бр 
Вибіркові навчальні дисципліни Історія медицини та медсестринства 

(1-11 т) 
Пукаляк Л.Т. №16 

1400 
І бр Основи латинської мови з медичною термінологією (1-16 т) Фітьо Н.Р. №5 

ІІ бр Медична хімія: Біонеорганічна хімія (лабораторні) (1-10 т) Сташків О.Д. №27 

 1600 ІІ бр 
Основи латинської мови з 

медичною термінологією (1-15 т) 
---- Фітьо Н.Р. №5 

С
е
р

е
д

а
 800-1100 

І бр Основи медсестринства (1-13 т) Кузьменко О.В. база 

ІІ бр Основи медсестринства (1-13 т) Назар Н.С. база 

ІІІ бр Основи медсестринства (1-13 т) Костерева Н.В. база 

1200 
І бр Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (1-16 т) Голод О.О. №15 

ІІ бр Медична біологія (1-14 т) Панкевич М.С. №5 

1400 
І бр Медична хімія: Біоорганічна хімія (лабораторні) (1-10 т) Єфіменко Н.В. №27а 

ІІ бр Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (1-16 т) Голод О.О. №15 

Ч
е
т
в

е
р

 

800 І бр 
Основи латинської мови з 

медичною термінологією (1-15т) 
---- Фітьо Н.Р. №15 

945 

І бр Фізіологія (1-15 т) Щурко М.М. №24 

ІІ бр 
Основи біологічної фізики та медичної апаратури (лабораторні / 

практичні) (1-13 т) 
Сушко О.О. №5 

1200 
І бр Медична біологія (1-14 т) Панкевич М.С. №5 

ІІ бр Фізіологія (1-15 т) Щурко М.М. №25 

1400 
І бр 

Вибіркові навчальні дисципліни 

Історія медицини та 

медсестринства (1-15 т) 
---- Пукаляк Л.Т. бібліот 

ІІ бр Основи латинської мови з медичною термінологією (1-16 т) Фітьо Н.Р. №27а 

1600 ІІ бр Медична хімія: Біоорганічна хімія (лабораторні) (1-10 т) Єфіменко Н.В. №27а 

П
’я
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н
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800  ---- Фізичне виховання (2-16 т) Шумелда В.М. спортзал 

945  Фізичне виховання (1-15 т) 
Основи медсестринства (лекції) 

(2-16 т) 
Шумелда В.М. 

Кузьменко О.В. 

спортзал 

№42 

1200  
Медична хімія: Біонеорганічна 

хімія (лекції) (1-7 т) 
Медична хімія: Біоорганічна 

хімія (лекції) (2-8 т) 
Сташків О.Д. 

Єфіменко Н.В. 

№19 

№19 

1400  Історія та культура України (семінари) (1-16 т) Олійник Н.Ю. №19 

1600  Фізіологія (лекції) (1-9 т) ---- Щурко М.М. №19 

 


