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Група ІІІ МС-11 

 Години  Дисципліни Викладачі 

Кабінети, 

лабораторії  

та  
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800-1100 

І бр 
Медсестринство в хірургії з курсом анестезіології та реаніматології  

(1-11 т) 
Шведа Ю.І. база 

ІІ бр 
Медсестринство в хірургії з курсом анестезіології та реаніматології  

(1-11 т) 
Микита М.М. база 

ІІІ бр 
Медсестринство в сімейній медицині з курсом геронтології та геріатрії 

(1-12 т) 
Янків С.В. база 

1200-1500 

І бр Медсестринство в педіатрії (1-9 т) ---- Поцюрко Н.Т. база 

ІІ бр 
Медсестринство в сімейній медицині з курсом геронтології та геріатрії 

(1-12 т) 
Яремчук О.В. база 

ІІІ бр 
Медсестринство в хірургії з курсом анестезіології та реаніматології  

(1-11 т) 
Микита М.М. база 

В
ів
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о
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о
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945  Медсестринство в неврології, психіатрії та наркології (лекції) (1-16 т) Олексюк-Нехамес А.Г кор. ІІІ пов 

1200  

Громадське здоров’я та громадське 

медсестринство (лекції) (1-11 т) Медсестринство в хірургії з 

курсом анестезіології та 

реаніматології (лекції) (2-12 т) 

Бялий А.О. 

Різун Г.М. 

Парфенюк М.О. 

кор. ІІІ пов 

кор. ІІІ пов 

кор. ІІІ пов 
Основи екології та профілактичної 

медицини (лабораторні / 

практичні) (13-15 т) 

1400  

Основи екології та профілактичної 

медицини (лекції) (1-11 т) 

Основи економічної теорії (лекції) 

(2-12 т) 

Різун Г.М. 

Яворська Ж.Б. 

кор. ІІІ пов 

кор. ІІІ пов 

Основи екології та профілактичної медицини (лабораторні / практичні) 

(13-16 т) 
Різун Г.М. кор. ІІІ пов 

1600  Фізичне виховання (1-16 т) Кость М.М. спортзал 

С
ер

ед
а

 

800  

Медсестринство у внутрішній 

медицині (лекції) (1-7 т) Медсестринство в сімейній 

медицині з курсом геронтології та 

геріатрії (лекції) (2-16 т) 

Жубрид М.Т. 

Різун Г.М. 

Янків С.В. 

конф. зал 

конф. зал 

конф. зал 
Основи екології та профілактичної 

медицин (лабораторні / 

практичні) (9-15 т) 

945  
Медсестринство в офтальмології 

(лекції) (1-7 т) 

Медсестринство в 

оториноларингології (лекції)  

(2-8 т) 

Антоненко Ю.О. 

Наливайко Л.М. 

конф. зал 

конф. зал 

1200  
Медсестринство в педіатрії (лекції) 

(1-15 т) 

Основи економічної теорії 

(семінари) (2-16 т) 

Поцюрко Н.Т. 

Яворська Ж.Б. 

конф. зал 

конф. зал 

1400  Фізичне виховання (1-16 т) Кость М.М. спортзал 
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800-1100 

І бр 
Медсестринство в сімейній медицині з курсом геронтології та геріатрії 

(1-12 т) 
Яремчук О.В. база 

ІІ бр 
Медсестринство в офтальмології 

(1-15 т) 

Громадське здоров’я та громадське 

медсестринство (2-10 т) 

Антоненко Ю.О. 

Бялий А.О. 

база 

база 

1200-1500 

І бр 
Громадське здоров’я та громадське 

медсестринство (1-9 т) 

Медсестринство у внутрішній 

медицині (2-12 т) 

Бялий А.О. 

Андрейко О.І. 

база 

база 

ІІ бр Медсестринство в неврології, психіатрії та наркології (1-16 т) Олексюк-Нехамес А.Г №28 

ІІІ бр 
Медсестринство у внутрішній 

медицині (1-11 т) 

Громадське здоров’я та громадське 

медсестринство (2-10 т) 

Жубрид М.Т. 

Бялий А.О. 

№41 

база 

1600-1900 ІІІ бр Медсестринство в педіатрії (1-9 т) ---- Антоненко Ю.О. база 
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800-1100 

ІІ бр ---- Медсестринство в педіатрії (2-10 т) Синиця С.В. база 

ІІІ бр 
Медсестринство в 

оториноларингології (1-15 т) 

Медсестринство в офтальмології 

(2-16 т) 

Наливайко Л.М. 

Антоненко Ю.О. 

база 

база 

1200-1500 І бр 
Медсестринство в офтальмології 

(1-15 т) 

Медсестринство в 

оториноларингології (2-16 т) 

Антоненко Ю.О. 

Наливайко Л.М. 

база 

база 

1200-1500 

ІІ бр 
Медсестринство в 

оториноларингології (1-15 т) 

Медсестринство у внутрішній 

медицині (2-12 т) 

Наливайко Л.М. 

Андрейко О.І. 

база 

база 

ІІІ бр Медсестринство в неврології, психіатрії та наркології (1-16 т) Олексюк-Нехамес А.Г №25 

1600-1900 І бр Медсестринство в неврології, психіатрії та наркології (1-16 т) Бойчук М.О. база 

 


