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Група ІІ МС-11 

 Години  Дисципліни Викладачі 

Кабінети, 

лабораторії  та  

аудиторії 

П
о

н
е
д
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о

к
  

800-1100 І бр Медсестринство в педіатрії  (1-12 т) Синиця С.В. база 

1600-1900 ІІ бр 
Основи охорони праці та охорона праці 

в галузі (1 -11 т) 
---- Ціцюра Н.М. №26 

800-1100 ІІІ бр 
Медсестринство в педіатрії 

(1-11 т)  
1600-1900 

Медсестринство в хірургії з курсом 

анестезіології та реаніматології  

(2-12 т) 

Наливайко Л.М. 

Хоркава Б.А. 

база 

база 

1200-1500 

І бр Медсестринство в хірургії з курсом анестезіології та реаніматології (1-13 т) Шведа Ю.І. база 

ІІ бр Медсестринство у внутрішній медицині (1-16 т) Жубрид М.Т. №41 

ІІІ бр 
Основи охорони праці та охорона праці 

в галузі (1 -11 т) 
Медсестринство в педіатрії (2-12 т) 

Ціцюра Н.М. 

Наливайко Л.М. 

№28 

база 

В
ів
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о
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о

к
 

945 

 
Українська мова (за професійним 

спрямуванням) (лекція) (1 т) Основи охорони праці та охорона 

праці в галузі (лекції) (2-8 т) 

Германович Г.О. 

Лозинська С.О. 

Ціцюра Н.М. 

кор. ІV пов 

кор. ІV пов 

кор. ІV пов  
Вибіркові навчальні дисципліни 

Соціологія (семінари) (3-15 т) 

1200  

Основи психології та міжособове 

спілкування, медсестринська етика та 

деонтологія (лекції) (1-15 т) 

Вибіркові навчальні дисципліни 

Соціологія (лекції) (2-12 т) 

Шегедин Я.Ю. 

Лозинська С.О. 

конф.зал 

конф.зал 

1400  

Медсестринство в хірургії з курсом 

анестезіології та реаніматології (лекції) 

(1-11 т) 

Медсестринство в педіатрії (лекції) 

(2-16 т) 

Хоркава Б.А. 

Синиця С.В. 

конф.зал 

конф.зал 

1545  
Українська мова (за професійним 

спрямуванням) (практика) (1-15 т) 

Вибіркові навчальні дисципліни 

Безпека життєдіяльності (лекції)  

(2-12 т) 

Германович Г.О. 

Цюник Н.Ю. 

конф.зал 

№19 

С
ер

ед
а

 

1600-1900 І бр 
Основи охорони праці та охорона праці в 

галузі (1 -11 т) 
---- Ціцюра Н.М. №25 

800-1100 ІІ бр Медсестринство в педіатрії  (1-12 т) Синиця С.В. база 

800-1100 ІІІ бр Медсестринство у внутрішній медицині (1-16 т) Рик Т.М. №41 

1200-1500 

І бр Медсестринство у внутрішній медицині (1-16 т) Рик Т.М. №41 

ІІ бр Медсестринство в хірургії з курсом анестезіології та реаніматології (1-13 т) Грицевич Н.Р. №29 

ІІІ бр 
Медсестринство в хірургії з курсом 

анестезіології та реаніматології (1-13 т) 
---- Хоркава Б.А. база 

Ч
ет

в
е
р

 

800  ---- 
Фармакологія та медична рецептура 

(лекції) (2-10 т) 
Партика У.Б. №19 

945  Медсестринство у внутрішній медицині (лекції) (1-14 т) Рик Т.М. №19 

1200 
І бр Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (1-16 т) Халавка О.А. №19 

ІІ бр Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (1-16 т) Голод О.О. кор. ІІІ пов 

1400  Фізичне виховання (1-16 т) Кравцов Л.В. спортзал 

 1600  
Вибіркові навчальні дисципліни Безпека 

життєдіяльності (практика) (1-15 т) 
                                ---- 

Цюник Н.Ю. 

 
№20 

П
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945  Фізичне виховання (1-16 т) Кравцов Л.В. спортзал 

1400-1700 

І бр 

Основи психології та 

міжособове спілкування, 

медсестринська етика та 

деонтологія (1-15 т) 
1200-1500 

І бр 
Фармакологія та медична 

рецептура (2-12 т) 

Шегедин Я.Ю. 

Партика У.Б. 

№16 

№23 

ІІ бр 
Фармакологія та медична 

рецептура (1-11 т) 
ІІ бр 

Основи психології та 

міжособове спілкування, 

медсестринська етика та 

деонтологія (2-16 т) 

Партика У.Б. 

Шегедин Я.Ю. 

№23 

№16 

1600  ---- 
Українська мова (за професійним 

спрямуванням) (практика) (2-14 т) 
Германович Г.О. №20 

 


