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Група ІV МС-21 

 Години  Дисципліни Викладачі 

Кабінети, 

лабораторії  

та 

аудиторії 

П
о
н

ед
іл

о
к

 

945 
 

Вибіркові навчальні дисципліни 

Медсестринство в дерматології та 

венерології (лекції) (1-11 т) 

Медсестринство в сімейній 

медицині (лекції) (2-8 т) 

Костів З.П. 

Рик Т.М. 

кор. ІVпов 

кор. ІVпов 

 Клінічне медсестринство у внутрішній медицині (лекції) (10, 12,13 т) Неділько Р.В. кор. ІVпов 

1200-1500 

І бр 
Вибіркові навчальні дисципліни 

Психічне здоровꞌя (7-15 т) 

Вибіркові навчальні дисципліни 

Медсестринство в дерматології та 

венерології (2-10 т) 

Ліщук Р.М. 

Костів З.П. 

к. акушер 

база 

ІІ бр 

Вибіркові навчальні дисципліни 

Медсестринство в дерматології та 

венерології (1-9 т) 

Вибіркові навчальні дисципліни 

Психічне здоровꞌя (8-16 т) 

Костів З.П. 

Ліщук Р.М. 

база 

к. акушер 

1200-1500 ІІ бр Клінічне медсестринство у внутрішній медицині (13, 15, 16 т) Неділько Р.В. №41 

В
ів

т
о
р

о
к

 

1200-1500 

І бр 

Клінічна фармакологія з 

токсикологією (1-7 т) Медсестринство в сімейній 

медицині (2-12 т) 

Олексюк-Нехамес 

А.Г. 

Куксенко І.В. 

Рик Т.М. 

№23 

база 

база 
Клінічне медсестринство в 

педіатрії (9-13 т) 

ІІ бр 
Медсестринство в сімейній 

медицині (1-11 т) 

Клінічна фармакологія з 

токсикологією (2-8 т) 
Рик Т.М. 

Олексюк-Нехамес 

А.Г. 

Куксенко І.В. 

база 

№23 

база 
Клінічне медсестринство в 

педіатрії (10-14 т) 

1200-1500 І бр Клінічне медсестринство у внутрішній медицині (14, 15, 16 т) Неділько Р.В. №41 

С
ер

ед
а

 

800  

Клінічне медсестринство в хірургії 

(лекції) (1-5 т) 
---- 

Похмурський В.В. 

Ліщук Р.М. 

кор. ІІІ пов 

кор. ІІІ пов Вибіркові навчальні дисципліни 

Психічне здоровꞌя (лекції) (7-15 т) 

945  
Медичне та фармацевтичне 

товарознавство (лекції) (1-15 т) 

Економіка охорони здоровꞌя. 

Маркетинг медичних послуг 

(лекції) (2-16 т) 

Бензель Л.В. 

Яворська Ж.Б. 

кор. ІІІ пов 

кор. ІІІ пов 

1200  
Клінічна фармакологія з 

токсикологією (лекції) (1-11 т) 

Обстеження та оцінка стану 

здоровꞌя людини (лекції) (2-14 т) 

Олексюк-Нехамес 

А.Г. 

Короткий В.В. 

кор. ІІІ пов 

№42 

 

1400  
Клінічна фармакологія з 

токсикологією (лекції) (1-11 т) 

Обстеження та оцінка стану 

здоровꞌя людини (лекції) (2-14 т) 

Олексюк-Нехамес 

А.Г. 

Короткий В.В. 

кор. ІІІ пов 

кор. ІІІ пов 

1600  ---- 
Клінічне медсестринство в 

педіатрії (лекції) (2-6 т) 
Чайковська Г.С. кор. ІVпов 

Ч
ет

в
ер

 

800-1100 
І бр 

Економіка охорони здоровꞌя. 

Маркетинг медичних послуг  

(1-11 т) 

Медичне та фармацевтичне 

товарознавство (2-10 т) 

Яворська Ж.Б. 

Бензель Л.В. 

№27 

№27 

ІІ бр Обстеження та оцінка стану здоровꞌя людини (1-15 т) Короткий В.В. база 

800-1100 
І бр Клінічне медсестринство в хірургії (13-15 т) Похмурський В.В. №29 

ІІ бр Клінічне медсестринство в хірургії (13-15 т) Гончаров М.П. №7 

1200-1500 

І бр Обстеження та оцінка стану здоровꞌя людини (1-15 т) Рик Т.М. база 

ІІ бр 

Економіка охорони здоровꞌя. 

Маркетинг медичних послуг  

(1-11 т) 

Медичне та фармацевтичне 

товарознавство (2-10 т) 

Яворська Ж.Б. 

Бензель Л.В. 

конф. зал 

конф. зал 

П
’я

т
н

и
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БІБЛІОТЕЧНИЙ 

ДЕНЬ 
  

 


