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План-графік
проведення майстер-класів, відкритих лекцій, практичних (семінарських) занять,
навчально-дослідницьких занять на кафедрах Університету
у осінньому семестрі 2019-2020 навчального року

Дата

Назва кафедри,
прізвище, ім’я та
по-батькові
викладача

Посада

Тематика заняття

Курс, група,
факультет

Час та місце
проведення

Майстер-класи
Кафедра оториноларингології, офтальмології з курсом хірургії голови та шиї
Лікарі-інтерни
II пара,
Г острий риносинусит.
Професор
03.12.19р. Попович В. І.
ОКЛ
Сучасні підходи до
діагностики та
лікування.
Кафедра медицини катастроф та військової медицини
3 пара,
II курс,
Викладач
Види ушкоджень в
17.10.19р. Половчук М. В.
Навчальна
медичний факультет
бойових і небойових
кімната №4
умовах. До медична
допомога при ДТП,
політравмі.
Кафедра неврології та нейрохірургії
1630 год.,
Електрофізіологічні
IV-VI курс,
к. мед. н.,
24.10.19р. Ткачук Н. П.
НПЦ
методи дослідження
мед. факультет,
асистент
нейрофізіологічн
лікарі-інтерни
к. мед. н.,
(англійська мова)
Побігун Н. Г.
ого дослідження
асистент

Відмітка
виконання

7.11.19р.

Коваль М. В.
Гуранич Т. В.

27.11.19р. Гриб В.А.,

5.11.19р.

IV-VI курс,
мед. факультет
лікарі-інтерни

д.м.н.,
професор,

Визначення ступеня
важкості інсульту.

V-VI курс,
мед. факультет,
лікарі-інтерни

к.м.н., доцент

Герасимчук В.Р.

к.м.н., асистент

Чернявська І. В.

Дідутттко О. М.
Тітов І. І.

20.12.19р.

Електрофізіологічні
методи дослідження
(українська мова)

КупновицькаСабадош М.Ю.

Шаламай У. П.
5.12.19р.

асистент
к.мед. н.,
доцент

Дідушко О. М.
Тітов І. І.

Кафедра ендокринології
Освітні методи
ІІ-W курс,
1630год.,
діагностики та лікування медичний факультет кафедра фізіології
цукрового діабету

к. мед. н. в. о.
доцента
к. мед. н.
асистент
д. мед. н.
професор
д. мед. н.
професор

Сучасні методи
лікування невідкладних
станів у хворих на
цукровий діабет

^курс,
медичний факультет

д. мед. н.
професор
д. мед. н.
професор

Сучасні методи
лікування невідкладних
станів у хворих на
цукровий діабет

^курс,
ФПІГ

5.11.19р.

Чернявська І. В.
Шаламай У. П.

доцент
асистент

7.11.19р.

Гуранич Т. В.
Коваль М. В.

доцент
асистент

1630 год.,
НПЦ
нейро фізіологічн
ого дослідження
МКЛ №1
1630 год.,
навч. кімн. №5
відділення
судинної
неврології,
ОКЛ

Кафедра фізіології
Новітні методи
ІІ-W курс,
діагностики цукрового
медичний факультет
діабету
Електро-фізіологічні
ІІ- W курс,
методи дослідження
медичний факультет

1700 год.,
Кафедра
анестезіології та
інтенсивної
терапії
1700 год.,
Кафедра
анестезіології та
інтенсивної
терапії
1630-1830 год.,
НПЦ
«Фізіологія»
1630-1830 год.,
НПЦ

24.11.19р. Побігун Н. Г.
Ткачук Ю. Л.

09.10.19

Кушіренко М. О.

11.12.19р. Кобрин О. П.

4.10.19р.

Клим’юк Ю. В.

28.11.19р. Кумгир І. Р.

24.09.19р. Тітов І. І.
Венгрович В. В.
Голуб В. В.
26.09.19р. Тітов І. І.

асистент
асистент

Electro-physiological
research methods

H-W курс,
медичний факультет

Кафедра дитячої стоматології
асистент
Endodontic treatment in
W курс,
ФПІГ,
pediatric dentistry
асоціація студентів
стоматологів
ІФНМУ
Кафедра терапевтичної стоматології
Спосіб пломбування
доцент
V курс,
кореневих каналів11 група,
вертильна конденсація
стоматологічний
гутаперчі
факультет
Кафедра ортопедичної стоматології
к. мед. н.
Нові підходи та
ІІІ курс,
асистент
методики препарування
12 група,
коронок зубів під різні
стоматологічний
види ортопедичних
факультет
конструкцій
Нові підходи та
доцент
ІІІ курс,
методики препарування
11 група,
коронок зубів під різні
стоматологічний
види ортопедичних
факультет
конструкцій
Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії
Новітні технології
професор
V -V !курс
асистент
медичний факультет
забору крові на
асистент
лабораторні дослідження
та експрес-аналіз крові
Новітні технології
професор
V -V !курс

«Фізіологія»
1630-1830год.,
НПЦ
«Фізіологія»
1600 год.,
НПЦ№8,
(6 поверх).

1600 год.,
навч. кімн. №15

1600 год.,
навч. кімн. №23

1600 год.,
навч. кімн. №26

ОКЛ,
НПЦ кафедри
1700 год.
ОКЛ,

Венгрович В. В.
Голуб В. В.

асистент
асистент

10.10.19р. Тітов І. І.
Венгрович В. В.
Нестор І. І

професор
асистент
асистент

8.10.19р.

Тітов І. І.
Венгрович В. В.
Голуб В. В.

професор
асистент
асистент

7.11.19р.

Тітов І. І.
Венгрович В. В.
Голуб В. В.
Г риньовська М. Б.

професор
асистент
асистент
асистент

5.12.19р.

Тітов І. І.
Голуб В. В.
Костирко Р. Б.
Гриньовська М. Б.

професор
асистент
асистент
асистент

18.10.19р. Ковалишин Т. М.

забору крові на
лабораторні дослідження
та експрес-аналіз крові
Сучасні системи відбору
та транспортування сечі
автоматичним
аналізатором. Експрестест на вагітність
Сучасні системи відбору
та транспортування сечі
автоматичним
аналізатором. Експрестест на вагітність
Забір артеріальної крові.
Газовий аналіз крові та
його клінічна
інтерпретація.
Комп’ютерна програма
«OSA»
Температурний
менеджмент в
анестезіології та
інтенсивної терапії

медичний факультет

НПЦ кафедри
1700 год.

V -V !курс
медичний факультет

ОКЛ,
НПЦ кафедри
1700 год.

V -V !курс
медичний факультет

ОКЛ,
НПЦ кафедри
1700 год.

V -V !курс
медичний факультет

ОКЛ,
НПЦ кафедри
1700 год.

V -V !курс
медичний факультет

ОКЛ,
НПЦ кафедри
1700 год

Кафедра травматології і ортопедії
Реабілітаційні заходи з
Курс,
доцент
відновлення функції
група
пальців кисті після
пошкодження
сухожилків на різних
анатомічних рівнях.
Кафедра акушерства та гінекології ім. І. Д. Ланового

МКЛ,
навч. кімн.

8.10.19р.

Куса О. М.

асистент

Невідкладна допомога
при тяжких формах
ранніх гестозів,
прееклампсії, еклампсії

V курс,
медичний факультет

1500 год.,
центр практичної
підготовки

Відкриті лекції
23.10.19р. Децик О. З.

30.09.19р. Вацеба Т. С.

16.10.19р. Козовий Р. В.

24.09.19р. Передерко Л. П.

28.11.19р. Кіцера Н. І.

Кафедра соціальної медицини та громадського здоров’я
професор
Якість медичної
IV курс,
допомоги
Потік А,
медичний факультет
Кафедра ендокринології
к. мед. н.,
Захворювання
IV курс,
А потік,
в. о. доцента
гіпоталамо-гіпофізарноїмедичний факультет
наднирникової системи:
гіпо, гіперпітуїтаризм,
гіпер-, гіпокортицизм,
дисфункція
гіпоталамуса. Етіологія,
патогенез, клініка,
діагностика,
диференційна
діагностика, лікування.
Медичної біології та медичної генетики
Основи генетики
доцент
І курс,
людини. Методи
31 група,
вивчення спадковості.
медичний факультет
в. о. доцента
Введення до курсу
І курс,
«біології з основами
91-93 групи,
медичний факультет
медичної генетики»
молекулярні основи
спадковості.
Спадкові хвороби
професор
І курс,
дитини.
11-13 групи,

1 пара,
аудиторія №7

0 800-935 год.
лекційна
аудиторія № 17

800-935 год.,
аудиторія №1
800-935 год,
аудиторія №14

1210-1345 год.,
аудиторія №5

26.09.19р. Мойсеєнко М. І.

23.10.19р. Панчак О. В.

1.11.19р.

Панчак О. В.

18.10.19р. Кахно І. В.

13.11.19р. Анохіна С. Л.

18.10.19р. Ліскевич І.І.

24.10.19р. Грижак І. Г.

стоматологічний
факультет
Кафедра медичної інформатики, медичної і біологічної фізики
професор
Диференціальні
І курс,
рівняння.
фармацевтичний
факультет
Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології
Типи організації
доцент
ІІІ курс,
характерів.
Ф потік,
медичний факультет
доцент

В.о. доцента

асистент

Психодіагностика
індивідуальнотипологічних
властивостей.
Психологія емоційновольових властивостей
особистості

І курс.
Ф потік,
медичний факультет

Нарко та токсикоманії.

W курс,
сестринська справа,
медичний коледж

І курс,
Е потік,
медичний факультет

Кафедра неврології та нейрохірургії
к.м.м., в.о.
Демієлінізуючі
IV курс,
доцент
захворювання нервової
сестринська справа
системи.
медичний коледж
Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології
Імунопрофілактика.
Стажування
д. мед. н.
Вакцинація дорослого
«Терапія»
професор
населення.

3 пара,
аудиторія №20

3 пара,
лекційна
аудиторія №11,
ОПНЛ №1
2 пара,
лекційна
аудиторія №11,
ОПНЛ №1
2 пара,
лекційна
аудиторія №11,
вул. Млинарська,
21
3 пара,
лекційна
аудиторія №11,
ОПНЛ №1
0800 год.,
лекційна
аудиторія №15
3 пара,
кафедра терапії
сімейної

медицини
5.11.19р.

Пиптюк О. В.

19.11.19р.

Сабадош Р. В.

21.10.19р. Павляк А. Я.

26.09.19р. Недоступ І. С.
1.10.19р.

Кочерга З. Р.

6.12.19р.

Павликівська Б. М.

Кафедра хірургії стоматологічного факультету
професор
Гостра хірургічна
ІІІ курс,
інфекція. Сепсис
стоматологічний
факультет
Політравма та окремі
професор
W курс,
види ушкоджені. Крашстоматологічний
синдром. Комбіновані
факультет
радіаційні та хімічні
ураження. Синдром
взаємного обстеження.
Механізми компенсації
при тяжкій травмі.
Термічна опікова травма.
Опікова хвороба
доцент
Інфузійна терапія.
ІІІ курс,
Переливання крові.
лікувальна справа
Кровозамінники.
медичний коледж
Ускладнення при
переливанні крові
Кафедра пропедевтики педіатрії
доцент
Рахіт хронічні розлади
W курс,
живлення
ФПІГ
Природнє вигодовування
професор
ІІІ курс,
Q1 потік,
ФПІГ
Анатомо-фізіологічні
доцент
ІІІ курс,
особливості органів
медичний коледж
травлення та
сечовидільної системи
Кафедра біологічної та медичної хімії

3 пара,
аудиторія №7
1 пара,
аудиторія №7

1 пара,
аудиторія №6

3 пара,
аудиторія №9
2 пара,
аудиторія №9
2 пар,
аудиторія №9

03.12.19р.

Хопта Н. С

доцент

Класифікація, будова та
хімічні властивості
вуглеводів.

ІІ курс,
18 група
стоматологічний
факультет

2 пара.
ауд. 14,
центральний
корпус

Кафедра внутрішньої медицини стоматологічного факультету ім. професора М.М.Бережницького
08.11.19р. Гаман І. О.

к.мед.н.
асистент

11.09.19р. Пермінов О.Б.

доцент

03.12.19р. Проць Г.Б.

доцент

Особливості перебігу
W курс,
захворювань
30,30а групи,
медичний коледж
ендокринної системи та
опорно-рухового апарату
у пацієнтів літнього і
старечого віку.
Кафедра хірургічної стоматології
История хирургической
ІІІ курс,
стоматологии и
ФПІГ
челюстно-лицевой
хирургии, их
определение и задача.
Подготовка больного к
операции. Определение
боли; реакции организма
на боль, операционную
травму
Дистракційні та
Vкурс,
компресійні методи
стоматологічний
лікування дефектів і
факультет
деформацій верхньої та
нижньої щелеп,
лікування.
Стоматологічна
імплантація.

2 пара
лекційна
аудиторія №10

І пара
поліклініка
медичного
університету

3 пара,
ауд. №17,
ОКЛ

Хірургічний етап

28.11.19р. Кінаш І. О.

22.11.19р. Ярмощук І. Р.

4.10.19р.

Г айова І. М.

1.10.19р.

Римарчук М. І.

14.11.19р. Винницька. Р. Б.

Кафедра стоматології ПО
асистент
Концепції повноцінної
ТУ «Підготовка
оклюзійної стоматології.
зубно-щелепної
Оклюзія , її значення.
системи до
Функціональна
ортопедичного
посмішка
лікування хворих
сучасними
естетичними
конструкціями»
асистент
Відновна хірургія ЩЛД
Стажування
і завдання пластичної
«Стоматологія»
хірургії
Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини
Симптоми при
в. о. доцента
ІІІ курс,
захврюваннях органів
1Q потік,
дихання на підставі
ФПІГ
аускультації легень.
Кафедра акушерства і гінекології ПО
Невиношування
Інтерни 1-го року
доцент
вагітності у різні терміни
навчання
гестації. Профілактики
передчасних пологів
Кафед ра хімії фармацевтичного факультету
Токсикологічна
доцент
W курс,
фармацевтичний
характеристика чадного
факультет
газу, особливості його
виявлення та визначення
в організмі людей.
Методи виявлення

1005 год.,
кафедра
стоматології ПО

1005 год.,
кафедра
стоматології ПО
3 пара,
аудиторія №7

1200 год,
лекційний зал
обласного
перинатального
центру
1415 год.,
аудиторія №19,
вул. Г алицька,
124

4.11.19р.

Мельник Д. О

19.09.19р. Вацеба М. О.

2.10.19р.

Гриджук Т. І.

8.11.19р.

Купновицька І. Г.

26.09.19р. Голотюк В. В.

карбоксиміоглобіну
доцент
Electrod potential and
ІІІ курс.
EMF. Potentiometry and
ФПІГ
potentiometric titration.
Nonequilibrium electrode
processes
Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства
доцент
Атеросклероз, ішемічна
V курс,
хвороба серця, гострий
ФПІГ
коронарний синдром та
його ускладнення
доцент
Ревматоїдний артрит
V курс,
ФПІГ
Кафедра клінічної фармакології і ( )армакотерапії
Клінічна фармація в
професор
V курс,
алергології
фармацевтичний
факультет
Кафедра онкології
професор
Рак стравоходу, шлунка.
V курс,
Закономірності росту,
В потік,
потогенез симптомів,
медичний факультет
клінічні прояви,
залежність клініки від
локалізації і
поширеності пухлинного
процесу. Основні
клінічні прояви пухлин
травного тракту на
ранніх стадіях, методи
скринінгу. Класифікація
пухлин травного тракту.
Методи діагностики,

1 пара,
аудиторія №19,
вул. Г алицька,
124

2 пара,
аудиторія №7

3 пара,
ОКЛ
1005 год.,
ОККЦ

1 пара,
лекційна
аудиторія №4

19.09.19р. Курташ Н. Я.

21.11.19р.

Остафійчук С. О.

2.10.19р.

Ленчук Т. Л.

16.10.19р. Мацькевич В. М.

сучасні принципи і
методи хірургічного і
комбінованого лікування
пухлин травного тракту.
Профілактика пухлин
травного тракту. Рак
ободової і прямої кишки.
Закономірності росту.
Патогенез симптомів.
Основні клінічні прояви.
Фактори ризику.
Профілактика. Рак
підшлункової залози, рак
печінки. Клініка.
Кафедра акушерства та гінекології ім. І. Д. Ланового
Перинатологія. Фактори
доцент
W курс,
ФПІГ
ризику перинатального
періоду.
Акушерські кровотечі
доцент
V курс,
під час другої половини
П потік,
вагітності, в пологах та
медичний факультет
післяпологовому періоді.
Інтенсивна терапія і
реанімація при
кровотечах в акушерстві
Кафедра радіології та радіаційної медицини
Променеві методи
2Q потік,
доцент
дослідження та
медичний факультет
променева анатомія
органів грудної
порожнини
доцент
2Q потік,
Основи променевої

4 пара,
центр практичної
підготовки
1 пара,
аудиторія №9,
центр практичної
підготовки

аудиторія №16

аудиторія №16

9.09.19р.

Халло О. Є.

4.10.19р.

Лучків Н. Ю.

16.10.19р. Кіндратів Е. О.

5.11.19р.

Рудяк О. М.

семіотики патології
медичний факультет
органів грудної
порожнини
Кафедра гістології, цитології та ембріології
Травні залози (печінка,
доцент
ІІ курс,
підшлункова залоза)
3 Q потік,
медичний факультет
доцент
Дихальна система
ІІ курс,
1 Q потік,
медичний факультет
Кафедра патологічної анатомії
в. о. завідувач Загальне вчення про
ІІІ курс,
кафедри
запалення. Морфологія
ЛП потік,
гострого та хронічного
медичний факультет
запалення
к. мед. н.
Інфекційні
ІІІ курс,
Е потік,
асистент
захворювання.
медичний факультет
Морфологія
інфекційногог процесу.
Туберкульоз. Сепсис як
особлива інфекція

1 пара,
аудиторія №5
1 пара,
аудиторія №5

2 пара,
аудиторія №16

1 пара,
аудиторія №15

Відкриті практичні (семінарські) заняття
Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії
26.11.19р. Іванців О. Р.

к. мед. н.
асистент

Загальні принципи
функціональної анатомії
органів чуття. Роль
Павлова І. П. та інших
вчених у розробці
вчення про сигнальні
системи. Поняття про

ІІ курс,
93 група,
медичний факультет

2 пара,
кафедра

сенсорну систему та
аналізатор. Класифікація
рецепторів. Шкіра та її
функції. Орган зору.
Будова та функції
органів слуху, нюху та
смаку.
Кафедра дерматології та венерології
19.11.9р.

Гірник Г. Є.

15.10.19р. Шанковський А.З.

10.12.19р.

Остафійчук Я. Ф.

асистент

Псоріаз. Червоний
W курс,
1-2 пара,
плескатий лишай.
навч. кімн. №3
3* група,
Вірусні дерматози
медичний факультет
(герписи, контагіозний
молюск, бородавки).
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання
викладач

доцент

Вправи. Які,
виконуються
індивідуально, в парах,
групах. Ігри з м ’ячем.
Волейбол. Навчання
техніці прийому та
передачі м ’яча обома
руками згори. Навчання
техніці прийому та
передачі м ’яча обома
руками знизу. Навчання
техніці подач м ’яча
(нижня. Пряма, нижня
бокова, верхня пряма
подачі).
Кафедра фармації

ІІ курс,
24 група,
медичний коледж

1430 год.,
спорткомплекс,
вул. Целевича, 34

W курс,
30 група,
медичний коледж

1430 год.,
спорткомплекс,
вул. Целевича, 34

4.12.19р.

Бучко О. В.

асистент

16.12.19р.

Старченко Г. Ю.

асистент

8.10.19р.

Свистун І. І.

26.09.19р. Іванюк М.В.

Морфологічна будова
листка та його
метаморфози.

ІІ курс,
41* група,
фармацевтичний
факультет
Провізори-інтерни

Фармацевтична
броматологія. Історія
виникнення,
компенсація, напрямки,
зв’язок з
фундаментальними
науками. Особливості
контролю якості
компонентів харчових
продуктів, харчових
добавок і технологічних
харчових систем.
Кафедра медицини катастроф та військової медицини

ст. викладач

викладач

Види ушкоджень в
ІІ курс,
бойових і небойових
медичний факультет
умовах. До медична
допомога при
пораненнях
Кафедра мовознавства
Рецепт. Частини
рецепту. Граматична
структура побудови
рецептурного рядка.
Простий та складний
рецепт. Додаткові
написи в рецепті

II курс,
47* група,
медичний коледж

1005 год.,
аудиторія №245

800 год.,
аудиторія №249

3 пара,
4 клас кафедри

2 пара
аудиторія №107,
вул. Г алицька,
201

15.10.19р. Микитин І.Я

доцент
до 2-ох років

Подорожі. Умовний
спосіб дієслів (поїхав би,
хотів би).

15.10.19р.

Федорова О.А.

доцент
до 2-ох років

У дерматологічному
відділенні

16.0.19р.

Шпільчак Л. Я.

доцент
до 2-х років

At the Surgical
Department

15.10.19р. Богач О.М.

викладач

Injections.

25.10.19р. Голинська А.І.

викладач

At the Chemist’s.

04.11.19р. Рудик О.В.

старший
викладач

11.11.19р. Бойчук О.В.

викладач

4.10.19р.

асистент

Костишин Н. С.

ІІ курс,
59H- група,
ФПІГ,
IV курс,
54- група,
ФПІГ
І курс,
3 група,
медичний факультет
W курс,
23- група,
медичний коледж
І курс,
7 група,
медичний факультет

2 пара
ауд. №517
Вул. С. Бандери,
77
4 пара,
ауд. №517
вул. С. Бандери,
77
1 пара,
Mumeena,
вул. Г алицька,2
2 пара,
ауд. №17
Вул. Г етьмана
Мазепи, 25
1 пара,
ауд. №17
вул. Г етьмана
Мазепи, 25
4 пара,
ауд. №5
вул. Ю.
Целевича, 34

Чоловічий рід іменників
І курс,
ІІІ від-міни. Латинсько3- група,
грецькі дублети
медичний факультет
іменників ІІІ від-міни
чоловічого роду. Сталі
вирази.
Культура мовлення.
ІІ курс,
3 пара
Основні вимоги до
47 група,
ауд. №107
мовлення.
медичний коледж
вул. Галицька,201
Кафедра пропедевтики педіатрії
Фізичний та
психомоторний розвиток

ІІІ курс,
5- група,

1-2 пара,
МДКЛ

17.10.19р. Казімирчук І. В.

викладач

24.12.19р.

Сікора А.-К. Б.

асистент

19.11.19р.

Сташко Н. В.

20.12.19р. Клюка С. Я.

31.10.19р. Поясник І. М.

5.11.19р.

Ліскевич І. І.

дітей. Семіотика
порушень.
Методика об’єктивного
обстеження дітей

медичний факультет

W курс,
30 група,
медичний коледж
Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології

4 пара,
МДКЛ

1200-1525 год.,
Загальна характеристика
W курс,
ОПНЛ №3,
екзогенних та екзогенно83 група,
медичний факультет вул. Медична, 15
органічних розладів.
Епілепсія
Кафедра медичної інформатики, медичної і біологічної фізики
викладач

Пароутворення і
конденсація. Кипіння.
Вологість повітря
Тригонометричні
рівняння і її розв’язки

І курс,
23 група,
медичний коледж
викладач
І курс,
24 група,
медичний коледж
Кафедра неврології та нейрохірургії

2 пара,
аудиторія №802

к. мед. н.,
асистент

^курс,
10б* група,
медичний факультет

3 пара,
навч. кімн. № 5
(ОКЛ)

IV курс,
1- група

3 пара,
навч. кімн. № 1,

к. мед. н.,
в. о. доцент

Довільні рухи та їх
порушення. Пірамідна
система. Кірковоядерний та кірковоспінальний шляхи.
Симптоми центрального
і периферичного парезів,
патогенез симптомів.
Патологічні рефлекси,
методика дослідження.
Трійчастий, лицьовий,
присінково-завитковий

2 пара,
аудиторія №803

нерви та симптоми їх
медичний факультет
ураження.
Кафедра хірургії стоматологічного факультету

МКЛ

22.11.19р. Михалойко І. Я.

асистент

Штучна вентиляція
ІІІ курс,
3-4 пара,
легень, закритий масаж
навчально91 група,
серця: види, показання
медичний факультет практичний центр
до проведення, техніка.
Критерії ефективності
проведення.
Кафедра педіатрії

7.11.19р.

асистент

Пневмонії у дітей.

Костирко Н. І.

W курс,
10 б група,
медичний факультет
Кафедра біологічної та медичної хімії

10.10.19р. Кіндрат І.П.

асистент

Травлення та
всмоктування вуглеводів.

10.10.19р. Шкуратівська С.В.

асистент

Окисне фосфорилювання.

17.10.19р. Курас Л.Д.

асистент

Анаеробний розпад
вуглеводів.

12.12.19р.

Токарик Г.В.

01.11.19р. Черепюк О.М.

доцент

к. мед. н.,
асистент

ІІ курс,
54+група ,
ФПІГ
ІІ курс,
7- група,
медичний факультет

ІІ курс,
1+- група ,
медичний факультет
Детоксикація аміаку.
ІІ курс,
9 група,
медичний факультет
Кафедра дитячої стоматології
Урок здоров’я.

ІІІ курс,
19 група,

1210-1525,
навчальна
кімната кафедри
2 пара,
аудиторія №3
1 пара,
аудиторія №2,
2 пара,
аудиторія №1,
2 пара,
аудиторія №3

3-4 пара
ДНЗ «Сонечко»

стоматологічний
факультет
Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
09.10.19р. Юрчишин О.І.

4.10.19р.

Фітковська І. П.

8.10.19р.

Романишин Н. М.

23.10.19р. Мізюк Р. М.

к.м.н., асистент

Pure culture isolation.
Multiplication o f bacteria.

доцент

Клініко-фармакологічна
характеристика
лікарських засобів, що
впливають на серцевосудинну систему
Клінічне дослідження
сечі.

V курс,
3+ група,
медичний факультет

Протиепідемічні заходи
в осередках інфекцій з
фекально-оральним
механізмом передачі
(шигельози, черевний
тиф і паратифи, гепатит
А).
Протиепідемічні заходи
в осередках інфекцій з
аерозольним механізмом
передачі (дифтерія,
менінгокококова
інфекція, кір)

32- група,
V курс,
медичний факультет

ІІ курс,
59f* група,
ФПІГ
Кафедра клінічної фармакології і фармакотерапії

асистент

W курс,
41* курс,
фармацевтичний
факультет
Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології

к. мед. н.
асистент

вул. Короля
Данила, 15а
4 пара,
кафедра
мікробіології
800 год.,
ОККЦ

1210 год.,
міська поліклініка
№3

3-4 пара,
кафедра

Кафедра онкології
8.11.19р.

Дяків І. Б.

22.11.19р. Андріїв А. В.

12.12.19р. Довганич О. В.

асистент

доцент

к. мед. н.,
асистент

Cancer o f the pancreas.
V курс,
Liver cancer. Clinical
58* група,
presentation. Diagnostics.
ФПІГ
Classification. Treatment.
Risk factors. Cancer
prevention. Colorectal
cancer Patterns o f growth
and pathogenesis of
symptoms. Clinical
manifestation. Risk
factors. Cancer prevention.
Рак печінки,
V курс,
підшлункової залози, рак
32- група,
ободової і прямої кишки, медичний факультет
діагностика, клініка і
лікування
Кафедра терапевтичної стоматології
Лікування гострого і
хронічного початкового
карієсу. Медикаментозні
засоби: Групи,
властивості
використання.
Методика.

ІІІ курс,
14 група,
стоматологічний
факультет

3-4 пара,
навч. кімн. №2

1-2 пара,
навч. кімн. №8

1600 год.,
навч. кімн. №13

Кафедра гістології, цитології та ембріології
9.09.19р.

Халло О. Є.

доцент

Гіпоталамогіпофізна
система. Гіпофіз

26.09.19р. Юрах Г. Ю.

доцент

Будова глотки,

ІІ курс,
55* група,
медичний факультет
ІІ курс,

4 пара,
навч. кімн. №5
3 пара,

29.09.19р. Лучків Н. Ю.

8.10.19р.

Кулинич Г. Б.

5.11.19р.

Долішняк О. І.

стравоходу і різних
відділів шлунку.
Будова і розвиток зубів

32* група,
медичний факультет
доцент
ІІ курс,
59* група,
медичний факультет
Будова і функція печінки
доцент
ІІ курс,
та жовчевивідних шляхів
3* група,
медичний факультет
доцент
Грудна залоза.
ІІ курс,
Оваріально7- група,
менструальний цикл.
медичний факультет
Кафедра судової медицини та медичного права

17.10.19р. Федосенко
Н.В.

асистент

9.12.19р.

асистент

Антонюк
Л.В.

19.09.19р. Глагович
М. В.

доцент

Правова природа
медичної допомоги та
медичної послуги

ІІІ курс,
18- група,
стоматологічний
факультет
Кафедра дитячих інфекційних хвороб
Менінгококова інфекція.
Ентеровірусна інфекція.
Поліомієліт

V курс,
10 б+ група,
медичний факультет
Кафедра дитячої хірургії

Вади розвитку, які
супроводжуються
вродженою кишковою
непрохідністю.
Вроджений
пілоростеноз.
Класифікація, клініка,
діагностика, лікування

V курс,
10а* група.
медичний факультет

навч. кімн. №6
3 пара,
навч. кімн. №7
3 пара,
навч. кімн. №1
3 пара,
навч. кімн. №3

2 пара,
навч. кімната №1,
морфологічний
корпус
1210-1525 год,
аудиторія №2

1 145:1430,
кафедра

23.10.19р. Матіяш О. Я.

11.11.19р. Курташ О. О.

5.11.19р.

Жукуляк О. М.

11.11.19р. Басюга І. О.

Вади розвитку товстої
V! курс,
кишки. Хвороба
57- група,
Гіршпрунга.
ФПІГ
Аноректальні вади. Вади
передньої черевної
стінки: гастрошизис,
омфалоцеле. Клініка,
діагностика, лікування
Вади розвитку
доцент
VІ курс,
стравоходу. Атрезія
медичний факультет
стравоходу, халазія
кардії, ахалазія,
вроджений короткий
стравохід
Кафедра акушерства та гінекології ім. І. Д. Ланового

доцент

викладач

Невідкладні стани в
гінекології. Позаматкова
вагітність

асистент

Методи діагностики
утробного стану плода.
Дитрес плода

W курс,
30а група,
медичний коледж
V курс,
2 група,
медичний факультет

800:Ц 00 год.
кафедра

1 145:1430 год.
кафедра

4 пара,
навч. кімн. №10
3 пара,
навч. кімн. №5

Заняття з вдосконалення дослідницьких навичок
Кафедра внутрішньої медицини стоматологічного факультету ім. професора М.М. Бережницького
08.10.19р. Човганюк О. С.

к.мед.н.
доцент

15.10.19р. Александрук
ДП.

к.мед.н.
доцент

Інтерпретація
результатів
лабораторних аналізів
Обстеження органів
дихання

ІІІ-V курси,
стоматологічний
факультет
ІІІ-М курси,
стоматологічний
факультет

1600 год.,
комп’ютерний
клас на кафедрі
1600 год.,
комп’ютерний
клас на кафедрі

22.10.19р. Лучко
О. Р.

05.11.19р. Краснопольський
С.З.

к.мед.н.
доцент

Зняття та інтерпретація
результатів
електрокардіограм (ЕКГ)
Артеріальна гіпертензія і
цукровий діабет. Що нам
потрібно знати?
Серцево-легенева
реанімація.

12.11.19р. Василечко М.М.

к.мед.н.
асистент

Серцево-легенева
реанімація.

19.11.19р. Кочержат
О.І.

к.мед.н.
доцент

Об’єктивне обстеження
органів черевної
порожнини.

29.10.19р. Оринчак
М.А.

Навчальний відділ університету

к.мед.н.
доцент
д.мед.н.
професор

ІІ-V курси,
ФПІГ (англомовні)
ІУ курс,
ФПІГ
ІІІ-V курси
стоматологічний
факультет
ІІІ-V курси,
ФПІГ
ІІІ курс,
за скороченою
програмою,
стоматологічний
факультет

1600 год.,
комп’ютерний
клас на кафедрі
1600 год.,
комп’ютерний
клас на кафедрі
1600 год.,
комп’ютерний
клас на кафедрі
1600 год.,
комп’ютерний
клас на кафедрі
1600 год.,
комп’ютерний
клас на кафедрі

