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Група ІІІ МС(в)- 11 

 Години  Дисципліни Викладачі 
Кабінети, 

лабораторії  та  

аудиторії 

П
о
н

ед
іл

о
к

 

1745  
Основи філософських знань 

(лекції / семінари) (1-17 т) 

Основи правознавства (лекції / 

семінари) (2-16 т) 

Олійник Н.Ю. 

Писар У.С. 
№37 

1930  
Основи філософських знань 

(лекції / семінари) (1-17 т) 

Основи правознавства (лекції / 

семінари) (2-16 т) 

Олійник Н.Ю. 

Писар У.С. 
№37 

В
ів

т
о

р
о
к

 

1730  

Військово-медична 

підготовка та медицина 

надзвичайних ситуацій 

(лекції) (1-5т) 

Медсестринство у внутрішній 

медицині (лекції) (2-4 т) 

Назар О.Ю. 

Андрейко О.І. 

№34 

№34 

1915  

Військово-медична 

підготовка та медицина 

надзвичайних ситуацій 

(лекції) (1-5т) 

Медсестринство у внутрішній 

медицині (лекції) (2-4 т) 

Назар О.Ю. 

Андрейко О.І. 

№34 

№34 

1730-2030 

І бр 
Медсестринство у 

внутрішній медицині  

(7-17 т) 

Військово-медична підготовка 

та медицина надзвичайних 

ситуацій (6-16 т) 

Андрейко О.І. 

Назар О.Ю. 

№34 

№15 

ІІ бр 

Військово-медична 

підготовка та медицина 

надзвичайних ситуацій  

(7-17 т) 

Медсестринство у внутрішній 

медицині (6-16 т) 

Назар О.Ю. 

Андрейко О.І. 

№15 

№34 

С
ер

ед
а

 

1745  
Медсестринство в гінекології та репродуктивне здоров’я 

(лекції) (1-5 т) 
Гутей Г.М. №36 

1930  
Медсестринство в гінекології та репродуктивне здоров’я 

(лекції) (1-5 т) 
Гутей Г.М. №36 

1745-2045 
І бр 

Медсестринство в гінекології та репродуктивне здоров’я  

(6-17 т) 
Гутей Г.М. 

каб. 

акушер 

ІІ бр 
Медсестринство в інфектології з курсом епідеміології  

(6-17 т) 
Сидор О.К. №16 

Ч
ет

в
е
р

 

1730  
Медсестринство в інфектології з курсом епідеміології (лекції) 

(1-5 т) 
Сидор О.К. №36 

1915  
Медсестринство в інфектології з курсом епідеміології (лекції) 

(1-5 т) 
Сидор О.К. №36 

1730-2030 
І бр Медсестринство в інфектології з курсом епідеміології (6-17 т) Сидор О.К. №25 

ІІ бр 
Медсестринство в гінекології та репродуктивне здоров’я  

(6-17 т) 
Гутей Г.М. 

каб. 

акушер 

П
’я

т
н

и
ц

я
 

1745  
Медсестринство в педіатрії 

(лекції) (1-5 т) 

Медсестринство в хірургії з 

курсом анестезіології та 

реаніматології (лекції) (2-4 т) 

Синиця С.В. 

Гончаров М.П. 

№36 

№36 

1930  
Медсестринство в педіатрії 

(лекції) (1-5 т) 

Медсестринство в хірургії з 

курсом анестезіології та 

реаніматології (лекції) (2-4 т) 

Синиця С.В. 

Гончаров М.П. 

№36 

№36 

1745-2045 

І бр 
Медсестринство в педіатрії 

(7-17 т) 

Медсестринство в хірургії з 

курсом анестезіології та 

реаніматології (6-16 т) 

Синиця С.В. 

Гончаров М.П. 

база 

№29 

ІІ бр 
Медсестринство в хірургії з 

курсом анестезіології та 

реаніматології (7-17 т) 

Медсестринство в педіатрії 

(6-16 т) 

Гончаров М.П. 

Синиця С.В. 

№29 

база 

                                                                                                                            


