
 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
ІІ семестр 2021/2022 н.р. 

 

 

ІІІ МС-21 

 Години  Дисципліни Викладачі 

Кабінети, 

лабораторії  

та  

аудиторії 

П
о
н

ед
іл

о
к

 

1400  ---- 

Вибіркові навчальні дисципліни 

Основи медичної симуляції 

(лекції) (2-12 т) 

Парфенюк М.О. бібліот 

1600  
Медсестринство в сімейній медицині з курсом геронтології та 

геріатрії (лекції) (1-16 т) 
Янків С.В. №20 

1745  Медсестринство в педіатрії (лекція) (1 т) Чайковська Г.С. конф. зал 

В
ів

т
о

р
о
к

 800-1100 

І бр 
Медсестринство в хірургії з курсом анестезіології та реаніматології 

(1-10 т) 
Похмурський В.В. №29 

ІІ бр 

Медсестринство в хірургії з курсом анестезіології та реаніматології 

(1-10 т) 
Гончаров М.П. №28 

Вибіркові навчальні дисципліни Основи медичної симуляції  

(11-16 т) 
Парфенюк М.О. сим. центр 

1200-1500 

І бр 
Медсестринство в педіатрії (1-11 т) Поцюрко Н.Т. база 

Вибіркові навчальні дисципліни Основи медичної симуляції  

(13-18 т) 
Парфенюк М.О. сим. центр 

ІІ бр Медсестринство в гінекології та репродуктивне здоров’я (1-12 т) Грабовська Т.В. база 

С
ер

ед
а

 

800  Медсестринство в онкології та паліативна медицина (лекції) (1-6 т) Палига І.Є. №35 

945  

Медсестринство у внутрішній 

медицині (лекції) (1-3 т) 

Медсестринство в хірургії з 

курсом анестезіології та 

реаніматології (лекції) (2-6 т) 

Неділько Р.В. 

Похмурський В.В. 

№35 

№35 

Медсестринство в хірургії з курсом анестезіології та реаніматології 

(лекції) (5 т) 
Похмурський В.В. №35 

800-1100 
І бр Медсестринство у внутрішній медицині (7-17 т) Неділько Р.В. каф.вн.мед 

ІІ бр Медсестринство в онкології та паліативна медицина (7-14 т) Палига І.Є. база 

1200-1500 

І бр 
Медсестринство в сімейній 

медицині з курсом геронтології 

та геріатрії (1-17 т) 

Медсестринство в гінекології та 

репродуктивне здоров’я (2-18 т) 

Янків С.В. 

Грабовська Т.В. 

№41 

база 

ІІ бр 
Медсестринство в педіатрії  

(1-17 т) 

Медсестринство в сімейній 

медицині з курсом геронтології 

та геріатрії (2-18 т) 

Куксенко І.В. 

Янків С.В. 

№28 

№41 

Ч
ет

в
е
р

 

945  
Медсестринство в гінекології та 

репродуктивне здоров’я (лекції) 

(1-17 т) 

Вибіркові навчальні дисципліни 

Конфліктологія (лекції) (2-12 т) Грабовська Т.В. 

Шегедин Я.Ю. 

Грабовська Т.В. 

№42 

№42 

№42 
Медсестринство в гінекології та 

репродуктивне здоров’я (лекції) 

(14-18 т) 

1200-1500 

І бр 
Вибіркові навчальні дисципліни 

Конфліктологія (1-11 т) 

Медсестринство в онкології та 

паліативна медицина (2-16 т) 

Шегедин Я.Ю. 

Палига І.Є. 

кор. ІІІпов 

база 

ІІ бр 
Медсестринство у внутрішній 

медицині (1-17 т) 

Вибіркові навчальні дисципліни 

Конфліктологія (2-12 т) 

Неділько Р.В. 

Шегедин Я.Ю. 

каф.вн.мед 

кор. ІІІпов 

П
’я

т
н

и
ц

я
 

 
 

БІБЛІОТЕЧНИЙ 

ДЕНЬ 
  

 

 
 


