
ГРАФІК М АЙСТЕР-КЛАСІВ  

НА ВЕСНЯНИЙ СЕМ ЕСТР 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

№

з/п Дата

Прізвище, 
ім’я та по- 
батькові 

викладача

Посада,
вчена

ступінь
Тематика заняття

Курс, група, 
факультет

Час та місце 
проведення

Хто
відвідує

Відмітка
виконання

Кафедра внутріш ньої медицини № 2 та медсестринства

1.

15.02.2021 Середюк Н.М. д.м.н., проф «М етодика проведення та інтерпретації 
селективної коронарографії»

6 курс,
6 група, 

медичний

0 8 :0 0 -0 9 :3 5
On-line

конференція,
платформа

Teams

Кафедра інфекційних хвороб

2.
24.03.2021 Процик

Андрій
Любомирович

К.мед.н.,
асистент

М етодика одягання захисного костюму при 
роботі з хворими на особливо небезпечні 
інфекції

5 курс, медичний 
факультет

1500
Аудиторія

№21

Кафедра оториноларингології, офтальмології з курсом хірургії голови та шиї
спеціальність “О ториноларингологія”

3. 23.02.2021 Попович
Василь
Іванович

Зав. кафедри, 
д-р. мед.

наук,
професор

Лекція: “Основні захворювання ЛОР- 
органів. їх зв’язок із соматичною 
патологією.”

4 курс 
медичний 
факультет 

В потік

8.00 —  9.35 
онлайн в 
Microsoft 

teams



Кафедра пропедевтики педіатрії
4. 14.01.2021 Павликівська

Б.М.

Юрах О.М.

Доцент каф. 
пропедевтики 

педіатрії

Доцент каф 
анатомії

Анатомо-фізіологічні особливості серцево- 
судинної системи у дітей. Кровообіг плоду 
та новонародженого. Семіотика основних 
захворювань серцево-судинної системи

Медичний 
факультет 

Потік Б

2 пара

5. 10.02.2021 Казімирчук І.В Викладач Гостра дихальна і серцево-судинна 
недостатність. Коматозні стани. 
Визначення, причини виникнення, клінічні 
прояви. Медсестринська діагностика. 
Невідкладна допомога дітям на до 
госпітальному етапі.

ОПП
«Сестринська 
справа»4 курс 

Потік М

2 пара

6. 30.03.2021 Кочерга З.Р.

Попадинець
О.Г.

Професор 
каф. проп. 

пед.

Професор 
каф. анатомії

Імунна система, особливості її 
функціонування у дітей. Поняття про 
імунодефіцити, класифікація та семіотика 
імунодефіцитних станів. Клініко- 
імунологічна семіотика ВІЛ-інфекції у 
дітей. Дотримання календаря щеплень. 
Поствакцинальні ускладнення, їх 
профілактика.

Потік П 3 пара

Кафедра стоматології ПО
7. 29.03.2021 Боднарук Ю.Б. Доцент Роль профілактичних заходів у зниженні 

ризиків захворювань тканин пародонта
ТУ

“Захворювання 
тканин пародонта 

у дітей”

Ю°5

Кафедра
стоматології

ПО

8. 14.12.2021 Бульбук О.В. Асистент Препарування зубів під керамічні вініри ТУ «Сучасні 
методи 

діагностики та 
лікування 

твердих тканин 
зубів»

ІО05
Кафедра

стоматології
ПО



Кафедра дитячих інфекційних хвороб
9. 25.01.2021 Глушко У.А. Асистент Differential diagnosis o f infectious diseases 

with thr exanthema syndrome.
6 курс, 58 група, 

факультет 
підготовки 
іноземних 
громадян,

Кафедра 
дитячих 

інфекційних 
хвороб, 

навчальна 
кімната №5

Кафедра травматології та ортопедії
10. Травень

2021 р.
Судима B.C., 

Красновський
в.,

Бігун P.P.

Зав.каф., 
професор

інтерн 1 року 

інтерн 2 року

Майстер-клас «Використання гало-системи 
при травмах шийного відділу хребта»

Навчально-
практичний
центр ОДКЛ:
«Баротензоме
тричної
діагностики
стопи»

Або по 
узгодженню 
на кафедрі 
анатомії 
людини

11. Жовтень
2021

Омельчук В.П. Доцент Майстер-клас «Пункція для введення 
препарату на муляжі колінного суглоба»

Навчально-
практичний
центр ОДКЛ:
«Баротензоме
тричної
діагностики
стопи»

Кафедра фармакології та внутріш ньої медицини № 3 імені професора М. VI. Бережини ького
12. 10.03.2021 Оринчак Марія 

Андріївна
Професор,

доктор
Майстер-клас

«Анемія при хронічній хворобі нирок»
для лікарів 

викладачів та
16:00



медичних
наук

студентів
ІФНМУ

онлайн в 
програмі 
Microsoft 

Teams
13. 14.04.2021 Ш еремета Лідія 

Миколаївна
Професор.

доктор
медичних

наук

Майстер-клас
«Побічна дія ліків і відсутність 
ефективності лікарських засобів»

для лікарів, 
інтернів та 
студентів 
ІФНМУ

16:00 
онлайн в 
програмі 
Microsoft 

Teams
14. 19.04.2021 Вірстюк

Наталія
Григорівна

Завідувачка
кафедри,
доктор

медичних
наук,

професор

Майстер-клас
«Печінка і Covid-19: сучасний стан 
проблеми»

для лікарів 
викладачів, 
інтернів та 
студентів 
ІФНМУ

17:00 
онлайн в 
програмі 
Microsoft 

Teams

■

Кафедра фізіології
15. 19.05.2021 Шаламай Уляна 

Петрівна
доцент,
к.мед.н.

Методи діагностики цукрового діабету 
(майстер-клас)

2 курс, 
Фармація, 

промислова 
фармація

16:30-17:30
НПЦ

«Ф ілологія»

16. 12.05.2021 Побігун Надія 
Григорівна

доцент,
к.мед.н.

Electro-physiological research methods 
(майстер-клас)

2 курс, 
ФПІГ

16:30-17:30
НПЦ

«Фізіологія»
Кафедра ортопедичної стоматології

17. 22.02.2021 Клим’юк Ю.В. К.мед.н., ас. Нові підходи та методики препарування 
коронок зубів під різні види ортопедичних 
конструкцій

4 к. 13 гр., 
стомат. ф-т.

15.00 НПЦ 
«Стоматологія

»
18. 04.03.2021 Костишин А.Б. Доц. Нові підходи та методики препарування 

коронок зубів під різні види ортопедичних 
конструкцій

3 к. 11 гр., 
стомат. ф-т.

15.00 НПЦ 
«Стоматологія

»
19. 17.03.2021 Воляк Ю.М. К.мед.н., ас. Особливості застосування різних груп 

відбиткових матеріалів та правила і 
послідовність отримання відбитків у 
клініці ортопедичної стоматології

2 к. 11 гр., 
стомат. ф-т.

15.00 каб. 13



20. 07.04.2021 Палійчук В.І. Доц. Нові підходи та методики препарування 
коронок зубів під різні види ортопедичних 
конструкцій

3 к.12 гр., 
стомат. ф-т.

15.00 НПЦ 
«Стоматологія

»
Кафедра клінічної фармаколог ії та фаірмакотерапії

21. 11.03.2021 Данилюк 
Оксана Ігорівна

Доцент,
к.мед.н

Фармакотерапія ІХС, атеросклерозу, 
гіпертонічної хвороби

Фармацевтичний 
, ІУ курс, 41 - 

група

10.05-11.40
оккц

Кафедра загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини
22. 3.03.2021 Скоропад 

Катерина 
Миколаївна 
Бурба Олена 
Сергіївна

Асистент, к. 
мед. н.

Асистент

Невідкладна допомога в практиці 
сімейного лікаря

6 курс, 59 група, 
ФПІГ

16:00-18:00,
навчально-

тренувальний
центр

23. 21.01.2021 Турчин
Назар
Ігорович

Асистент Підбір допоміжних засобів пересування 1 курс 91-93гр. 
Медичний 
факультет

16:00-18:00,
навчально-

тренувальний
центр

Навчальний відділ університету


