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Група ІІ ЛДф-1 
 

 Години  Дисципліни Викладачі 

Кабінети, 

лабораторії 

та аудиторії 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 

800  Аналітична хімія (лекції) (1-2 т) Цюник Н.Ю. №27 

945  Аналітична хімія (лекції) (1-2 т) Цюник Н.Ю. №27 

800-1100  Аналітична хімія (практика) (3-19 т) Цюник Н.Ю. №27 

1200  Медична генетика (лекції / практика ) (1-19 т) Різун Г.М. №15 

1400  Фізична культура (1-19 т) Кравцов Л.В. спортзал 

В
ів

т
о

р
о

к
 

800  Українська мова (1-10 т) Германович Г.О. №48 

945  Українська література (1-10 т) Гасюк Г.Г. №48 

800-1100  
Гістологія з технікою гістологічних досліджень  

(практика ) (11-19 т) 
Древко І.В. №25 

1200-1500  
Клінічна патологія 

(практика ) (1-19 т) 
---- Карпінська Т.Г. №48 

С
е
р

е
д

а
 

945  

Мікробіологія з основами 

імунології та технікою 

мікробіологічних 

досліджень (лекції)  

(1-19 т) 

Клінічні лабораторні 

дослідження (лекції)  

(2-14 т) 

Менів Н.П. 

Двулят-

Лешневська І.С. 

№50 

№45а 

1200-1500  
Мікробіологія з основами імунології та технікою 

мікробіологічних досліджень (практика) (1-19 т) 
Менів Н.П. №50 

Ч
е
т
в

е
р

 

945  

Клінічні лабораторні 

дослідження (лекції)  

(1-5 т) 

Клінічна патологія 

(лекції) (2-18 т) 

Двулят-

Лешневська І.С. 

Карпінська Т.Г. 

№45а 

№48 

1200-1500  
Клінічні лабораторні дослідження (практика ) 

(1-19 т) 

Двулят-

Лешневська І.С. 
№45а 

1600-1900  

Мікробіологія з основами 

імунології та технікою 

мікробіологічних 

досліджень (практика)  

(7-19 т) 

1600 

Клінічні 

лабораторні 

дослідження 

(лекції) (2-12 т) 

Менів Н.П. 

Двулят-

Лешневська І.С. 

№50 

№48 

П
’я

т
н

и
ц

я
 

800  Математика (1-9 т) Полетко Т.М. №48 

945  

Іноземна мова (1-10 т) Халавка О.А. №48 

Гістологія з технікою гістологічних досліджень 

(лекції) (11-19 т)  
Древко І.В. №25 

1200  

Біологія та екологія (1-10 т) Панкевич М.С. №48 

Технології (за професійним спрямуванням): 

Основи фармакології та медичної рецептури (лекції 

/ практика) (11-19 т) 

Партика У.Б. №25 

1400  

Історія України (1-10 т) Литвин Т.М. №48 

Технології (за професійним спрямуванням): 

Основи фармакології та медичної рецептури (лекції 

/ практика) (11-19 т) 

Партика У.Б. №23 

 


