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Група ІІ ЛД-21 
 

Години  Дисципліна Викладачі 

Кабінети, 

лабораторії 

та  

аудиторії 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

1200  Фізичне виховання (1-22 т) Кость М.М. спортзал 

1400  

Вибіркові навчальні 

дисципліни: Загальна 

хірургія (лекції) (1-13 т) 

Хірургія з оцінкою 

результатів досліджень 

(лекції) (2-12 т) 

Гончаров М.П. 

Грицевич Н.Р. 

№29 

№29 

1545  Патоморфологія з секційним курсом (лекція) (1 т) Нечипоренко Г.В. №24 

1400-1700 

І бр 

Патоморфологія з 

секційним курсом  

(15-21 т) 

Вибіркові навчальні 

дисципліни: Загальна 

хірургія (14-22 т) 

Нечипоренко Г.В. 

Гончаров М.П. 

№35 

№29 

ІІ бр 

Вибіркові навчальні 

дисципліни: Загальна 

хірургія (15-21 т) 

Патоморфологія з 

секційним курсом (14-20 т) 

Гончаров М.П. 

Нечипоренко Г.В. 

№29 

№35 

В
ів

т
о
р

о
к

 

945  

Внутрішня медицина з 

оцінкою результатів 

досліджень (лекції) (1-3 т) 

---- Неділько Р.В. каф.вн.мед 

800-1100 ІІ бр 

Внутрішня медицина з 

оцінкою результатів 

досліджень (5-19 т) 

І бр 
Патофізіологія  

(2-22 т) 

Неділько Р.В. 

Любінець Л.А. 

каф.вн.мед 

№24 

1200  

Вибіркові навчальні 

дисципліни: Англійська 

мова (1-21 т) 

Патофізіологія (лекції) (2-

22 т) 

Клонцак О.І. 

Любінець Л.А. 

№17 

кор. ІІІ пов 

1400  Фізичне виховання (1-22 т) Кость М.М. спортзал 

С
ер

ед
а
 

800  Клінічна лабораторна діагностика (лекції) (1-13 т) Любінська О.І. №45 

945  

Мікробіологія, вірусологія 

та імунологія з 

мікробіологічною 

діагностикою (лекції)  

(1-21 т) 

Внутрішня медицина з 

оцінкою результатів 

досліджень (лекції)  

(2-6 т) 

Федорович У.М. 

Неділько Р.В. 

№50а 

каф.вн.мед 

1200-1500 

І бр Клінічна лабораторна діагностика (1-22 т) 
Двулят-

Лешневська І.С. 
№45а 

ІІ бр 
Мікробіологія, вірусологія та імунологія з 

мікробіологічною діагностикою (1-20 т) 
Стахера І.М. №51 

Ч
ет

в
ер

 

800-1100 ІІ бр Клінічна лабораторна діагностика (1-22 т) Любінська О.І. №45 

1200-1500 

І бр 
Мікробіологія, вірусологія та імунологія з 

мікробіологічною діагностикою (1-20 т) 
Федорович У.М. №50а 

ІІ бр 
Хірургія з оцінкою результатів досліджень (1-8 т) Грицевич Н.Р. №28 

Патофізіологія (9-19 т) Любінець Л.А. №28 

1600-1900 І бр 

Хірургія з оцінкою 

результатів досліджень 

(1-15 т) 

Внутрішня медицина з 

оцінкою результатів 

досліджень (2-16 т) 

Грицевич Н.Р. 

Неділько Р.В. 

№29 

каф.вн.мед 

П
’я

т
н

и
ц

я
 

  
БІБЛІОТЕЧНИЙ 

ДЕНЬ 
  

 

 

 


