ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор ІФНМУ
професор
Г. М. Ерстенюк
21.01.2019р.
План-графік
проведення майстер-класів, відкритих лекцій, практичних (семінарських) занять,
навчально-дослідницьких занять на кафедрах Університету
у весняному семестрі 2018-2019 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 внутрішньої медицини стоматологічного факультету ім. професора М.М. Бережницького
21.01.19р. Александрук
к.мед.н. Перкусія та аускультація
для викладачів
3 пара,
Д.П.
доцент легень.
кафедри
комп’ютерний
клас
29.01.19р. Оринчак М.А.
д.мед.н. Пальпація органів черевної
для викладачів
3 пара
професор порожнини
кафедри
комп’ютерний
клас
22.04.19р. Вакалюк І.І.
к. мед.н. Функціональні методи
для викладачів
1100 год.,
доцент діагностики стану серцевокафедри
комп’ютерний
судинної системи
клас
Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії
7.02.19р. Тітов І. І.
професор Оцінка функції зовнішнього
V-VI курс,
1700 год.,
Голуб В. В.
асистент дихання у хворих з гострою
медичний факультет
ОКЛ,
Семкович М. Я.
асистент дихальною недостатністю:
НПЦ кафедри
пікфлоуметрія та спірографія.
Небулайзерна терапія в

Відмітка
виконання

21.03.19р.

4.04.19р.

18.04.19р.
2.05.19р.

15.0319р.
11.04.19р.
17.04.19р.

комплексі екстреної та
невідкладної допомоги
дорослим та дітям
Тітов І. І.
професор Сучасні технічні засоби
V-VI курс,
Костирко Р. Б.
асистент забезпечення інфузійної терапії медичний факультет
Венгрович В. В. асистент та медикації. Техніка
Нестор І. І
асистент використання шприцевих
дозаторів та інфузоматів в
клінічній практиці.
Тітов І. І.
професор Стратегії сучасної
V-VI курс,
Сенчій В. М.
асистент антибактеріальної терапії,
медичний факультет
Венгрович В. В. асистент акцент на безпеці пацієнта.
Небесна Т. В.
асистент Моніторинг креатиніну та
розрахунок кліренсу креатеніну.
Тітов І. І.
професор Ультразвукова локація
V-VI курс,
Кіндяк І. Р.
асистент магістральних судин для їх
медичний факультет
пункції та катетеризації
Тітов І. І.
професор Бронхоскопія в анестезіології та
V-VI курс,
Павлюк В. І.
асистент інтенсивній терапії: інтубація
медичний факультет
Нестор І. І
асистент трахеї, санація просвіту трахеоВенгрович В. В. асистент бронхіального дерева, бронхоальвеолярний лаваж.
Кафедра медицини катастроф та військової медицини
Фабрика Р.Р.
асистент Екстрена медична допомога при
V курс
механічних травмах
медичний
Овчар А.І.
асистент Urgent medikale is at mechanical
V курс
traumas
ФПІГ
Кафедра травматології і ортопедії
Травінський А.Ф. асистент Надання первинної екстреної
V курс,
медичної допомоги
59с- група,
травматологічним хворим на
ФПІГ
до госпітальному етапі

1700 год.,
ОКЛ,
НПЦ кафедри

1700 год.,
ОКЛ,
НПЦ кафедри
1700 год.,
ОКЛ,
НПЦ кафедри
1700 год.,
ОКЛ,
НПЦ кафедри

3 пара
НПЦ кафедри
3 пара
НПЦ кафедри
1-2 пара,
НПЦ «Віварій»

21.03.19р. Обідняк В. З.

15.05.19р. Заяць О. Р.

14.05.19р. Процик А. Л.

2.04.19р.

Боцюрко В. І.

4.06. 19р. Вербовська Р.І.

Кафедра ортопедичної стоматології
доцент Використання цифрових 3D
V курс,
1400 год.,
технологій в ортопедичній
14 група,
кабінет №20
стоматології
стоматологічний
факультет
доцент Методики препарування
V курс,
1400 год.,
коронок зубів під сучасні
12 група,
кабінет №23
незнімні ортопедичні
стоматологічний
конструкції
факультет
Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології
асистент Методика одягання захисного
1500 год.,
Представники
костюму при роботі з
лекційна
студентського
пацієнтами, в яких підозрюють
аудиторія №21
наукового гуртка
на особливо небезпечні інфекції
Кафедра ендокринології
професор Метаболічний синдром
VI курс,
1030-1130 год.,
1 група,
навч. кімната №1
медичний факультет
кафедри
Кафедра стоматології післядипломної освіти
в.о.
Сучасні методи ендодонтичного
ПАЦ
1005 год.,
доцента лікування
«Терапевтична
кафедра
стоматологія»
стоматології ПО

Відкриті лекції
18.01.19р. Гайдукевич О.О.

23.01.19р. Пиптюк О.В.

Кафедра українознавства і філософії
доцент
Проблеми державності в період
І курс,
Київської русі.
Б потік,
медичний факультет
Кафедра хірургії стоматологічного факультету
професор Хірургічна інфекція. Загальні
ІІІ курс,
питання: поняття, класифікація, медичний факультет
збудники. Основні принципи

1 пара,
лекційна
аудиторія №7
1 пара,
лекційна
аудиторія №7

20.03.19р Сабадош Р.В.

22.04.19р. Малишевська
О.С.

23.01.19р. Костюк В. М.

29.01.19р. Лабій Ю.А

лікування. Гострі гнійні
захворювання м’яких тканин:
абсцес, флегмона, фурункул,
карбункул, гідраденіт, бешиха,
лімфаденіт, лімфангоїт, мастит,
бешиха, парапроктит.
Професор Змертвіння: некроз, гангрена
ІІІ курс,
хронічна виразка, нориці.
медичний факультет
Облітеруючі захворювання
судин: облітеруючий
ендартеріїт, атеросклероз судин
нижніх кінцівок, синдром
діабетичної стопи. Етіологія,
патогенез, клініка, діагностика,
лікування.
Кафедра гігієни та екології
доцент Небезпечні інфекційні
І курс
захворювання у практиці
91,92,93 гр.
медичного працівника
медичний факультет
Кафедра патоморфології та судової медицини
доцент Системні захворювання
ІІІ курс,
сполучної тканини
Л потік,
медичний факультет
Кафедра дитячої стоматології
к.мед.н., Особливості клінічного
ІІІ курс,
доцент обстеження ортодонтичних
С потік,
хворих. Діагностика зубощестоматологічний
лепних аномалій та деформацій.
факультет
Додаткові методи обстеження
дітей з зубощелепними
аномаліями та деформаціями

1 пара,
лекційна
аудиторія №7

2 пара
лекційна
аудиторія №16
1 пара,
лекційна
аудиторія №16
1 пара,
лекційна
аудиторія №13

25.01.19р. Ткачук О. С.

доцент

22.02.19р. Дмитрук О. М.

доцент

22.03.19р. Прудніков О. В.

доцент

1.03.19р.

Дубас В. І.

25.01.19р. Протас В. В.
30.01.19р. Мельник С. В.

Кафедра хірургії №1
Значення першої долікарської
допомого. Загальні принципи та
логіка надання першої
долікарської допомоги у
мирний, військовий час та при
масових ураженнях. Принципи
медичного сортування.
Діагностичні та лікувальні
алгоритми. Типові помилки.
Основи реаніматології.
Термінальні стани. Серцеволегенева реанімація.

ІІ курс,
Ф потік,
фармацевтичний
факультет

3 пара,
лекційна
аудиторія №6

ІІ курс,
Ф потік,
фармацевтичний
факультет
ІІ курс,
Ф потік,
фармацевтичний
факультет

3 пара,
лекційна
аудиторія №6

Перша долікарська допомога
при ушкодженнях і травмах.
Невідкладні дії на місці
отримання травми. Правила
евакуації потерпілих. Методи
іммобілізації, транспортування.
Типові помилки.
Кафедра травматології і ортопедії
К. мед. н., Ортопедична корекція стопи
Курсанти ПАЦ
доцент
Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії
доцент Тяжкі дихальні шляхи.
Лікарі інтерни 2-го
року навчання
доцент

Гостра ниркова недостатність.

Лікарі інтерни 2-го
року навчання

3 пара,
лекційна
аудиторія №6

900 год.,
ОДКЛ
1000 год.,
навч. кімната
кафедри
1000 год.,
навч. кімната
кафедри

Кафедра фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб
5.02.19р. Варунків О. І.
в.о.
Виявлення і діагностика
ІV курс,
доцента туберкульозу.
Q потік
ФПІГ
19.02.19р. Савеліхіна І. О.
в.о.
Клінічні варіанти перебігу
ІV курс,
доцента туберкульозу легеневої,
Q потік,
позагеневої, комбінованої
ФПІГ
локації. Поєднана інфекція
ТБ/ВІЛ
Кафедра радіології та радіаційної медицини
6.02.19р. Мацькевич В. М. к. мед. н. Предмет радіаційної медицини
V курс,
асистент та її зв'язок з іншими медичними
Q потік,
дисциплінами. Історія розвитку
ФПІГ
радіаційної медицини.
Природний радіаційний фон.
Властивості іонізуючих
випромінювань. Правила роботи
з радіоактивними речовинами і
методи захисту. Радіочутливість
різних тканин організму.
Кафедра акушерства та гінекології ім. І. Д. Ланового
5.02.19р. Пахаренко Л. В. професор Неплідний шлюб
ІV курс,
Q потік,
ФПІГ
19.02.19р. Курташ Н. Я.

6.03.19р.

Басюга І. О.

доцент

асистент

2 пара
лекційна
аудиторія №9
2 пара
лекційна
аудиторія №9

2 пара,
лекційна
аудиторія №17

1 пара,
лекційна
аудиторія №9

Планування сім’ї

ІV курс,
Q потік,
ФПІГ

1 пара,
лекційна
аудиторія №9

Аномалії розвитку плідного
яйця. Невиношування вагітності.
Багатоплідна вагітність.

ІV курс,
ЛІ потік
ФПІГ

1 пара,
лекційна
аудиторія №9

Кафедра медичної інформатики, медичної і біологічної фізики
12.02.19р. Рачкевич І.О

викладач An Interaction of Light with
Matter: Optical Methods for
Investigation

14.02.19р. Мерена Р.І.

доцент

14.02.19р. Шуфнарович
М.А.

доцент

14.02.19р. Гайова І. М.

18.02.19р. Голод Н.Р.

Оптичні методи дослідження
речовин

І курс,
3Q потік,
ФПІГ

3 пара,
лекційна
аудиторія № 2

І курс,
Ф потік (41-43 гр.),
ІІ курс,
Ф потік (49 гр.),
фармацевтичний
факультет
ІІІ курс,
Ф потік,
фармацевтичний
факультет

3 пара,
лекційна
аудиторія № 8

Моделювання процесів у
4 пара,
соціально-економічних
лекційна
системах. Моделі
аудиторія №2
організаційно-управлінських
задач у фармації
Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини
в. о.
Основні симптоми та синдроми
III курс,
3 пара
доцента при пневмонії, сухому та
Q потік,
лекційна
ексудативному плевритах.
ФПІГ
аудиторія №7
Клінічні, інструментальні та
лабораторні ознаки синдромів
ущільнення легеневої тканини,
накопичення рідини в
плевральній порожнині,
дихальної недостатності.
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання
викладач Адаптивне ФВ при дитячому
І курс,
3 пара,
церебральному паралічі та при
потік Е,
лекційна
розумовій відсталості
медичний факультет
аудиторія №15

01.04.19р. Голод Н.Р.

15.02.19р.

22.02.19р.

25.02.19р.

27.02.19р.
27.03.19р.

6.03.19р.

викладач Методи контролю ефективності
учбового процесу в АФВ

І курс,
3 пара,
потік Е,
лекційна
медичний факультет
аудиторія №15
Кафедра гігієни та екології
Тимощук О. В.
к. мед. н. Наукові основи раціонального
ІІІ курс (ск).,
2 пара,
доцент харчування. Профілактика
18 група,
лекційна
харчових отруєнь
стоматологічний
аудиторія №16
факультет
Кафедра загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини
Бойчук В. Б.
в. о.
Захворювання серцево-судинної
IV курс,
1005 год.,
доцента системи у практиці фельдшера.
30а група,
лекційна
медичний коледж
аудиторія №1
Кафедра неврології та нейрохірургії
Ліскевич І. І.
доцент Парокизмальні стани в клініці
IV курс,
4 пара,
нервових хвороб.
П потік,
лекційна
медичний факультет
аудиторія №7
Кафедра внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології ім. акад. Є. М. Нейка
Дрогомерецька
в. о.
Хронічні панкреатити
ІV курс,
2 пара,
О. І.
доцента
В потік,
лекційна
медичний факультет
аудиторія №17
Курилів Г. М.
в. о.
Гострі та хронічні лейкемії
ІV курс,
2 пара,
доцента
В потік,
лекційна
медичний факультет
аудиторія №17
Кафедра онкології
Терен Т. І.
доцент Паліативна і симптоматична
V курс,
2 пара,
терапія онкохворих: задачі,
А потік,
лекційна
принципи, методи. Боротьба із
медичний факультет
аудиторія №14
болем, принципи, методи
основні групи анальгетиків.
Методи паліативного лікування
основних симптомів і
синдромів. Етичні і

9.03.19р.

Кочерга З.Р.

13.02.19р. Недоступ І.С.

04.03.19р. Левчук А.Є.

20.03.19р. Децик О. З.

22.03.19р. Боднарук Ю.Б.
25.03.19р. Вербовська Р.І

психологічні принципи
паліативної допомоги.
Кафедра дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії
професор Clinical signs of cardio-vascular
ІІІ курс,
3 пара,
disorders in children. Semiotics of
Q потік,
лекційна
in-born and acquired diseases of
ФПІГ
аудиторія №6
the heart and vessels in children
доцент Анатомо-фізіологічні
ІІІ курс,
3 пара,
особливості ендокринної
лекційна
Лск потік,
системи у дітей. Семіотика
аудиторія №6
медичний факультет
синдромів гіпер- і гіпофункції
окремих ендокринних залоз
асистент Семіотика мікроскопічних змін
ІІІ курс,
2 пара,
сечового осаду та інших
56- група
МДКЛ,
лабораторно-інструментальних
ФПІГ
вул.Чорновола,44
досліджень. Семіотика
вроджених та набутих
захворювань сечовидільної
системи у дітей.
Кафедра соціальної медицини та громадського здоров’я
професор Методи обробки та аналізу
ІІІ курс,
2 пара,
результатів епідеміологічних
А, Б потік
лекційна
досліджень, їх використання в
медичний факультет
аудиторія №7
повсякденній практиці лікаря.
Кафедра стоматології післядипломної освіти
в.о.
Особливості захворювань
ПАЦ
1005
доцента тканин пародонту у дітей
«Дитяча
Кафедра
стоматологія»
стоматології ПО
в.о.
Сучасні методи ортопедичного
ПАЦ
1005
доцента лікування часткових дефектів
«Ортопедична
Кафедра
твердих тканин зубів
стоматологія»
стоматології ПО

14.05. 9р.

Герзанич Н.І.

25.03.19р. Тимочко Н. Б.

22.04.19р. Токарук Н.С.

Квітень
2019

Кондрин О. Є.

12.02.19р. Мельник М.В.
22.0219р.

Водославський
В.М.

в.о.
доцента

Підготовка ротової порожнини
до протезування

ПАЦ
«Стоматологія»

Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства
доцент Хронічні панкреатити, сучасні
ІV курс,
підходи до лікування
П Потік,
панкреатитів
медичний факультет
Кафедра анатомії людини
асистент Blood supply and innervation of
І курс,
са
the walls and organs of thoracic
І потік,
cavity
ФПІГ
Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології
доцент Сучасні уявлення про
Для курсантів
інфекційний процес
післядипломної
освіти
Кафедра фармації
доцент Флавоноїди
ІІІ курс
фармацевтичний
факультет
в.о.
Обсяги використання ЛР та
V курс,
доцента фітопрепаратів у сучасній
фармацевтичний
світовій медичній практиці.
факультет
Використання ЛР у різних
регіонах земної кулі у наукові
та традиційній медицині
Географічна приуроченість
сировинних джерел
фітрпрепаратів, які включені у
Європейську Фармакопею

1005
Кафедра
стоматології ПО
3 пара,
лекційна
аудиторія №7
1 пара,
лекційна
аудиторія №1
кафедри
1100 год.,
лекційна
аудиторія №21
4 пара
лекційна
аудиторія №20
2 пара
лекційна
аудиторія №20

Кафедра хірургії ПО
12.02.19р. Пюрик М.В.

13.03.19р. Рудник В.Т.

доцент

Хронічний панкреатит. Кісти
підшлункової залози

Інтерни ІІ року
навчання

Кафедра терапії і сімейної медицини ПО
Негоспітальна пневмонія.
Курсанти
Бронхообструктивні
ПАЦ
захворювання: діагностика,
ЗПСМ
диференційна діагностика,
принципи лікування, маршрут
пацієнта»

в.о.
доцента

1 пара
лекц.аудиторія
кафедри
4 пара,
лекційна
аудиторія
кафедри

Відкриті практичні (семінарські) заняття
Кафедра хірургії стоматологічного факультету
22.01.19р. Решетило В.А.

асистент

23.01.19р. Чуйко Н. Я.

к. мед. н., Атеросклероз, гіпертонічна
асистент хвороба, ішемічна хвороба
серця
доцент Хвороби зіву, стравоходу,
шлунку. Рак шлунку

13.02.19р. Кіндратів Е. О.

Робота хірурга поліклініки.
ІІІ курс,
Об’єм амбулаторних
30а група,
хірургічних операцій.
медичний коледж
Термічні ураження, етіологія,
клініка, лікування.
Перша допомога при опіках.
Хімічні опіки.
Кафедра патоморфології та судової медицини

1-2 пара,
НПЦ Медицина

ІІІ курс.
3 пара,
84 група,
навч. кімната № 7
медичний факультет
кафедри
ІІІ курс,
2 пара,
82 група,
навч. кімната №10
медичний факультет
кафедри

Кафедра дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії

25.01.19р. Фофанов О.Д.

21.02.19р. Курташ О.О.

1.03.19р.

Матіяш О.Я.

30.01.19р. Іванюк М. В.

професор Патологія товстого кишечника.
Хвороба Гіршпрунга.
Аноректальні вади розвитку.
Омфалоцелє. Гастрошизис
доцент Уролітіаз. Синдром набряклої
калитки у дітей.
доцент

14.02.19р. Федорук О. В.
19.03.19р. Яремчук І. М.

викладач Soft drug forms in the prescription

29.03.19р. Шпільчак Л. Я.

доцент

1-2 пара,
аудиторія №2,
ОДКЛ

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

1-2 пара,
аудиторія №2,
ОДКЛ
3-4 пара,
аудиторія №2,
ОДКЛ

ІІ курс,
30А* група,
медичний коледж

1 пара,
вул. Галицька, 201
аудиторія № 107

ІI курс,
59С* група,
ФПІГ

3 пара,
вул. Бандери, 77
аудиторія № 517

І курс,
47 група,
медичний коледж
I курс,
59F- група,
ФПІГ
ІІ курс,

2 пара,
вул. Галицька, 201
аудиторія № 107
4 пара,
вул. Целевича, 34
аудиторія № 5
1 пара,

Гнійні захворювання легень та
плеври: класифікація, клініка,
діагностика, диференційна
діагностика, лікування. Гострий
гематогенний остеомієліт:
класифікація, етіопатогенез,
клініка, діагностика, лікування.
Кафедра мовознавства

викладач Словотворчі елементи, що
вказують на належність до
фармакологічної і
терапевтичної груп
к.філол.н. Терміни-найменування
викладач захворювань, їх форм перебігу
та ознак (симптомів, синдромів).
Захворювання дихальної
системи (продовження)
викладач Benefits of a Well-Ballanced Diet

05.02.19р. Попойлик Ю. Д.

VІ курс,
59* група,
ФПІГ

Childhood Bacterial Infections

до 2-х р
12.04.19р. Левченко Л. В.

26.04.19р. Микитин І. Я.

викладач Concept of «clinical term». Kinds
of clinical terms. The structure of
terms-compositors of Latin and
English
доцент Спілкування, емоції та здоров’я
до 2-х р

ІІI курс,
54* група,
ФПІГ
Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології

01.02.19р. Тиліщак З.Р.

асистент

06.02.19р. Прокопович
М.В.

асистент

28.02.19 р Тиліщак З.Р.

асистент

04.02.19р. Кас'яненко О.Д.

викладач Хвороби периферичної нервової
системи.

07.02.19р Лесів М.І.
18.02.19р Коваль М.В

3 група,
ЦК кабінет
медичний факультет
MUMEENA
I курс,
1 пара,
56- група,
вул. Целевича, 34
ФПІГ
аудиторія №5

Грип. Парагрип

ІІІ курс,
25 група,
медичний коледж
ВІЛ-інфекція.
ІІІ курс,
30+ група,
медичний коледж
Правець.
ІІІ курс,
30- група,
медичний коледж
Кафедра неврології та нейрохірургії

Ш курс,
30 група,
медичний коледж
викладач Вертеброгенні ураження
Ш курс,
периферичної нервової системи.
30 група,
медичний коледж
викладач Інфекційні захворювання
Ш курс,
нервової системи.
30 група,
Демієлінізуючі захворювання
медичний коледж,
нервової системи

3 пара,
вул. Бандери, 77
аудиторія № 517
1пара,
навч. кімната №5
кафедри
1пара,
навч. кімната №5
кафедри
1пара,
навч. кімната №5
кафедри
2 пара,
навч. кімната № 2
кафедри
1 пара,
навч. кімната №5
кафедри
1-2 пара,
навч. кімната №2
на базі МКЛ№1

28.02.19р. Лесів М.І.

викладач Ішемічний та геморагічний
інсульти.

14.03.19р. Коваль М.В.

викладач Спадкові хвороби нервової
системи. Хромосомні синдроми.
Прогресуючі захворювання
нервової системи. Міастенія

Ш курс,
30а група,
медичний коледж
Ш курс,
30а група,
медичний коледж,

1-2 пара,
навч. кімната №5
кафедри
1-2 пара,
навч. кімната №2
на базі МКЛ№1

Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання
04.02.19р. Лопацький С.В.

викладач Баскетбол. Ловля і передачі
м’яча на місці. Ведення м’яча

І курс,
21а група,
медичний коледж
І курс,
21 група,
медичний коледж

1430 год.,
вул. Целевича, 34
спорткомплекс
1430 год.,
вул. Целевича, 34
спорткомплекс

Інфекційний ендокардит.
Етіологія. Патогенез. Клініка.
Діагностика. Лікування.
Стоматологічні аспекти.
Геморагічний васкуліт (хвороба
Шенлейн-Геноха). Вазопатії.

ІІІ курс,
64 група,
ФПІГ

1 пара,
навч. кімната №3
кафедри

Кровотечі з травного тракту.
Причини виникнення,
діагностика та диференціальна

VІ курс,
59В* група,
ФПІГ

14.02.19р. Михальчук Р.В.

1

викладач Баскетбол. Ловля і передачі
м’яча на місці. Ведення м’яча
лівою та правою зі зміною
напрямку
Коровайний В.І.
викладач Фінти. Кидки з подвійного
ІІ курс,
1230 год.,
кроку. Гра з використанням
23 група,
вул. Целевича, 34
кидків.
медичний коледж
спорткомплекс
Кафедра внутрішньої медицини стоматологічного факультету ім. професора М.М.Бережницького

05.02.19р. Лучко О.Р.

к.мед.н.
асистент

14.02.19р. Кочержат О.І.

к.мед.н.
асистент

12.02.19р. Садовий І.Я

к.мед.н.,
асистент

ІV курс,
11 група,
стоматологічний
факультет
Кафедра хірургії №2 та кардіохірургії

4 пара,
навч. кімната №5
кафедри

2 пара,
НПЦ «Віварій»

діагностка, лікувальна тактика.
Кафедра фізіології
22.02.19р. Дубковецька І.І.

асистент

Examination of blood groups.
ІІ курс,
Physiological basics of
56* група,
hemotransfusion
ФПІГ
Кафедра українознавства і філософії

07.03.19р. Винник Н. М.

к.істор. н., Американський контингент:
І курс,
4 пара,
21а група,
навч.кімната №107
викладач США, Канада, Латинська
Америка (1945-поч. ХХІ ст.)
медичний коледж
кафедри
Кафедра медичної інформатики, біологічної та медичної фізики

12.03.19р. Лісовська С.А.

викладач

Екстремум функції

19.03.19р. Тимочко Н.Б.

доцент

Пієлонефрити,
тубулоінтерстиціальний нефрит

21.03.19р. Готюр О. І.

доцент

Подагра

20.03.19р. Середюк І.Н.

доцент

Хронічний гіпертрофічний
пульпіт: патоморфологія,
клініка, діагностика,
диференційна діагностика.
Хронічний гангренозний
пульпіт: патоморфологія,
клініка, діагностика,

І курс,
30 група,
медичний коледж
Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства

1 пара,
навч.клас №2
кафедри

1 пара,
навч. аудиторія
№ 803

V курс,
4* група
медичний факультет

1-2 пара,
НПЦ
кафедри

V курс,
7- група
медичний факультет
Кафедра терапевтичної стоматології

3-4 пара,
НПЦ
кафедри

ІІІ курс,
19 група,
стоматологічний
факультет

І-ІІ пара,
аудиторія №12

диференційна діагностика.
Кафедра хімії фармацевтичного факультету
28.03.19р. Деркач Г.О.

23.04.19р. Тимошенко В.Я.

асистент Research of model «alkaline»
chloroform extracts (chloroform
extracts from an alkaline
environment) on the presence of
tropane, quinoline, isoquinoline,
acyclic alkaloids derivatives by
means of coloring, sedimentary
and micro-crystal-scopic
reactions.
старший Оптичні методи аналізу.
викладач Рефрактометричний метод
аналізу. Визначення вмісту
цукру та спирту в розчині.
Контроль якості приготовлених
розчинів і терміни зберігання
концентрованих розчинів
лікарських речовин.
Кафедра педіатрії

04.04.19р. Костирко Н.І.

асистент

Інфекції сечовивідної системи у
дітей

30.05.19р. Гірник Г. Є.

асистент

Первинний, вторинний,
третинний та природжений
сифіліс. Діагностика,
профілактика, лікування
сифілісу.

IV курс,
67 група,
фармацевтичний
факультет

850 год.,
вул. Галицька,124
аудиторія № 219

II курс,
49 група,
фармацевтичний
факультет

850 год.,
вул. Галицька,124
аудиторія №219

ІV курс,
81- група,
медичний
факультет
Кафедра дерматології та венерології

3 пара,
навч. кімната
кафедри

ІV курс,
1-2 пара,
5* група,
навч. кімната №3
медичний факультет
кафедри

Кафедра фармації
07.03.19р. Будзан Л.Б.

викладач Лікарські засоби з групи
алкалоїдів

Навчальний відділ університету

ІІІ курс
медичний коледж
(фармація)

4 пара
навч.кімната №170
кафедри

