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Група ІІ АК-11 

 Години  Дисципліни Викладачі 

Кабінети, 

лабораторії  

та  

аудиторії 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

800-1100  ---- 
Педіатрія (практика)  

(2-20 т) 
Куксенко І.В. №28 

1200  
Медична та соціальна 

реабілітація (лекції) (1-3 т) 

Вибіркові навчальні 

дисципліни Основи 

філософських знань 

(лекції / семінари) (2-20 т) 

Янків С.В. 

Яковлєва Я.О. 

№5 

№5 

1400  
Медична та соціальна 

реабілітація (лекції) (1-3 т) 
---- Янків С.В. №5 

1200-1500  

Медична та соціальна 

реабілітація (практика)  

(5-15 т) 

---- Янків С.В. №5 

В
ів

т
о

р
о

к
 

800-1100  Акушерство (практика) (1-20 т) Гутей Г.М. к.акушер 

1200-1500  
Хірургія з курсом анестезіології та реаніматології 

(практика) (1-20 т) 
Хоркава Б.А. база 

С
ер

ед
а
 800-1100  

Гінекологія та репродуктивне здоровꞌя (практика)  

(1-20 т) 
Дідух О.О. база 

1200  Фізичне виховання (1-20 т) 
Лопушинський 

М.І. 
спортзал 

1400  ---- Педіатрія (лекції) (2-12 т) Куксенко І.В. №5 

Ч
ет

в
ер

 

1200  

Хірургія з курсом 

анестезіології та 

реаніматології (лекції)  

(1-7 т) 

Внутрішня медицина 

(лекція) (2 т) 

Хоркава Б.А. 

Тверда І.І. 

бібліот 

бібліот 

1400  

Хірургія з курсом 

анестезіології та 

реаніматології (лекції)  

(1-9 т) 

Внутрішня медицина 

(лекція) (2 т) 

Хоркава Б.А. 

Тверда І.І. 

бібліот 

бібліот 

1200-1500  

Хірургія з курсом 

анестезіології та 

реаніматології (практика) 

(11-15 т) 

Внутрішня медицина 

(практика) (4-16 т) 

Хоркава Б.А. 

Тверда І.І. 

база 

база 

Внутрішня медицина (практика) (17-20 т) Тверда І.І. база 

1545  Гінекологія та репродуктивне здоровꞌя (лекції) (1-14 т) Дідух О.О. №5 

1730  
Вибіркові навчальні дисципліни Основи правознавства 

(лекції / практика) (1-15 т) 
Писар У.С. №5 

П
’я

т
н

и
ц

я
 

800  Акушерство (лекції) (1-9 т) 
Епідеміологія (лекції)  

(2-8 т) 

Гутей Г.М. 

Засанська Г.М. 

к.акушер 

№16 

945  Акушерство (лекції) (1-9 т) 
Епідеміологія (лекції)  

(2-8 т) 

Гутей Г.М. 

Засанська Г.М. 

к.акушер 

№16 

800-1100  
Акушерство (практика)  

(11-19 т) 

Епідеміологія 

(практика) (10-20 т) 

Гутей Г.М. 

Засанська Г.М. 

к.акушер 

№16 

1200  Фізичне виховання (1-20 т) 
Лопушинський 

М.І. 
спортзал 

 


