
 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
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ІV МС-21 

 Години  Дисципліни Викладачі 
Кабінети, 

лабораторії  та  

аудиторії 

П
о
н

ед
іл

о
к

 

1200-1500 І бр 

Клінічне 

медсестринство у 

внутрішній медицині  

(9-17 т) 

ІІ бр 
Клінічне медсестринство у 

внутрішній медицині (8-16 т) 

Неділько Р.В. 

Неділько Р.В. 

каф.вн.мед  

каф.вн.мед  

1600  Менеджмент та лідерство в медсестринстві (лекції) (1-7 т) Дуб Н.Є. к. біофіз 

1745  Менеджмент та лідерство в медсестринстві (лекції) (1-6 т) Дуб Н.Є. к. біофіз 

1600-1900 
І бр 

Менеджмент та лідерство в 

медсестринстві (9-17 т) 

Клінічне медсестринство в 

педіатрії (8-16 т) 

Дуб Н.Є. 

Куксенко І.В. 

№17 

№28 

ІІ бр 
Клінічне медсестринство в 

педіатрії (9-17 т) 

Менеджмент та лідерство в 

медсестринстві (8-16 т) 

Куксенко І.В. 

Дуб Н.Є. 

№28 

№17 

В
ів

т
о
р

о
к

 

1545  Вибіркові навчальні дисципліни: Епідеміологія (лекції) (1-8 т) Шашков Ю.І. №42 

1730  
Вибіркові навчальні дисципліни: Медсестринство в психіатрії 

та наркології (лекції) (1-8 т) 

Олексюк-

Нехамес А.Г. 
№42 

1915  Клінічне медсестринство в педіатрії (лекції) (1-6 т) Чайковська Г.С. №42 

1600-1900 

І бр 

Вибіркові навчальні 

дисципліни: Епідеміологія  

(9-17 т) 

Вибіркові навчальні 

дисципліни: Медсестринство в 

психіатрії та наркології  

(10-18 т) 

Шашков Ю.І. 

Олексюк-

Нехамес А.Г. 

№26 

№23 

ІІ бр 

Вибіркові навчальні 

дисципліни: Медсестринство в 

психіатрії та наркології  

(9-17 т) 

Вибіркові навчальні 

дисципліни: Епідеміологія  

(10-18 т) 

Олексюк-

Нехамес А.Г. 

Шашков Ю.І. 

№23 

№26 

С
ер

ед
а

 

800  
Анестезіологія та 

реаніматологія (лекції) (1-17 т) 

Військово-медична підготовка 

та медицина надзвичайних 

ситуацій (лекції) (2-18 т) 

Парфенюк М.О. 

Назар О.Ю. 

№25 

№25 

945  
Медична та соціальна 

реабілітація (лекції) (1-17 т) 

Охорона праці в галузі (лекції)  

(2-18 т) 

Рудакова Н.Є. 

Ціцюра Н.М. 

№25 

№25 

1200-1500 

І бр 

Медична та соціальна реабілітація  (1-11 т) Рудакова Н.Є. база 

Клінічне медсестринство в хірургії (12-16 т) 
Похмурський 

В.В. 
№6 

ІІ бр 

Анестезіологія та 

реаніматологія (1-13 т) 

Військово-медична підготовка 

та медицина надзвичайних 

ситуацій (2-14 т) 

Шведа Ю.І. 

Назар О.Ю. 

база 

№28 

Охорона праці в галузі (15-18 т) Ціцюра Н.М. №16 

Ч
ет

в
ер

 

800-1100 І бр 

Військово-медична підготовка 

та медицина надзвичайних 

ситуацій (1-13 т) 

Анестезіологія та 

реаніматологія (2-14 т) 

Назар О.Ю. 

Шведа Ю.І. 

№15 

база 

ІІ бр Медична та соціальна реабілітація  (1-11 т) Рудакова Н.Є. база 

1200  
Клінічне медсестринство в 

хірургії (лекції) (1-11 т) 

Клінічне медсестринство у 

внутрішній медицині (лекції) 

(2-12 т) 

Похмурський 

В.В. 

Неділько Р.В. 

кор. ІVпов 

кор. ІVпов 

1200-1500 
І бр Охорона праці в галузі (15-18 т) Ціцюра Н.М. №26 

ІІ бр Клінічне медсестринство в хірургії (13-17 т) Гончаров М.П. №29 

П
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т
н

и
ц
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БІБЛІОТЕЧНИЙ 

ДЕНЬ 
  

 


