
 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 

ІІ семестр 2021/2022 н.р. 

 

Група ІІ МС-13 

 

 Години  Дисципліни Викладачі 
Кабінети, 

лабораторії   

та аудиторії 

П
о

н
е
д

іл
о

к
  

800-1100 

І бр 

Медсестринство в 

дерматології та 

венерології (1-15 т) 

1200-1500 

Медсестринство в хірургії з курсом 

анестезіології та реаніматології  

(2-20 т) 

Костів З.П. 

ВІЛЬНІ 

база 

№41 

ІІ бр Медсестринство в гінекології та репродуктивне здоров'я (1-19 т) Грабовська Т.В. база 

ІІІ бр 
Медсестринство в хірургії з курсом анестезіології та реаніматології  

(1-20 т) 
ВІЛЬНІ №29/25 

1200-1500 

І бр 

Медсестринство в хірургії 

з курсом анестезіології та 

реаніматології (1-19 т) 

1600-1900 
Медсестринство в акушерстві  

(2-20 т) 

ВІЛЬНІ 

Грабовська Т.В. 

№16 

база 

ІІ бр 
Медсестринство в дерматології та 

венерології (1-15 т) 

Медсестринство в акушерстві  

(2-20 т) 

Костів З.П. 

Грабовська Т.В. 

база 

база 

ІІІ бр 
Медсестринство в акушерстві  

(1-19 т) 

Медсестринство в дерматології та 

венерології (2-16 т) 

Грабовська Т.В. 

Костів З.П. 

база 

база 

В
ів

т
о

р
о

к
 

945  

Медсестринство в хірургії з курсом 

анестезіології та реаніматології 

(лекції) (1-11 т) 

Медсестринство в акушерстві 

(лекції) (2-16 т) 

Шведа Ю.І. 

Грабовська Т.В. 

№35 

№35 

1200  
Медсестринство в інфектології з 

курсом епідеміології (лекції) (1-9 т) 

Медсестринство в педіатрії (лекції) 

(2-12 т) 

Сидор О.К. 

Синиця С.В. 

№35 

№35 

1400  Медсестринство в дерматології та венерології (лекції) (1-9 т) Костів З.П. №36 

1600  Медсестринство в гінекології та репродуктивне здоров'я (лекції) (1-17 т) Грабовська Т.В. №36 

С
ер

ед
а

 

945 
І бр Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (1-15 т) Голод О.О. №5 

ІІ бр Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (1-15 т) Халавка О.А. №24 

1200 

 

Вибіркові навчальні дисципліни  

Основи філософських знань (лекції) 

(1-11 т) 

Медсестринство в хірургії з курсом 

анестезіології та реаніматології 

(лекції) (2-12 т) 

Яковлєва Я.О. 

Шведа Ю.І. 

№19 

№19 

 
Вибіркові навчальні дисципліни  Основи філософських знань (семінари) 

(13-20 т) 
Яковлєва Я.О. №19 

1400  Фізичне виховання (1-20 т) Шумелда В.М. спортзал 

1600  ---- 
Медсестринство в інфектології з 

курсом епідеміології (лекції) (2-10 т) 
Сидор О.К. №34 

Ч
ет

в
е
р

 1200-1500 

І бр Медсестринство в інфектології з курсом епідеміології (1-15 т) Сидор О.К. №16 

ІІ бр 
Медсестринство у внутрішній 

медицині (1-19 т) 

Медсестринство в хірургії з курсом 

анестезіології та реаніматології  

(2-20 т) 

Жубрид М.Т. 

Шведа Ю.І. 

№41 

база 

ІІІ бр Медсестринство в інфектології з курсом епідеміології (1-15 т) Шашков Ю.І. №26 

1600-1900 

І бр Медсестринство в гінекології та репродуктивне здоров'я (1-19 т) Грабовська Т.В. база 

ІІ бр Медсестринство в інфектології з курсом епідеміології (1-15 т) Сидор О.К. №16 

ІІІ бр Медсестринство в гінекології та репродуктивне здоров'я (1-19 т) Яворська Н.В. к. акушер 

П
’я

т
н

и
ц

я
 

800  
Медсестринство у внутрішній 

медицині (лекції) (1-7 т) 
---- Жубрид М.Т. №19 

945  Фізичне виховання (1-20 т) Шумелда В.М. спортзал 

1200-1500 

І бр   Медсестринство в педіатрії  (1-19 т) 
Медсестринство у внутрішній 

медицині  (2-20 т) 

Синиця С.В. 

Жубрид М.Т. 

база 

каф.вн.мед. 

ІІ бр Медсестринство в педіатрії (1-19 т) 

Медсестринство в хірургії з курсом 

анестезіології та реаніматології  

(2-20 т) 

Куксенко І.В. 

Шведа Ю.І. 

№28 

база 

ІІІ бр 
Медсестринство у внутрішній 

медицині (1-19 т) 
Медсестринство в педіатрії (2-20 т) 

Тверда І.І. 

Куксенко І.В. 

база 

№28 


