Затверджую
Ректор ВНМУ ________________ проф. Мороз В.М.
„ ____” ________________ 2014 р.

Графік навчального процесу ВНМУ ім. М.І. Пирогова на 2014-2015 н .р.
Курс

Осінній
семестр

Зимова
екзамен сесія

Зимові
канікули

Виробнича
практика

Весняний
семестр

Літня
екзамен. сесія

Навчальна
практика

Виробнича
практика

Державні
іспити

Літні
канікули

Спеціальність – 7.12010001 “Лікувальна справа”, 7.12010002 “Педіатрія”
I
II
III
IV
V
VI

01.09.1417.01.15
(20 тижнів)
01.09.1403.01.15
(18 тижнів)
01.09.1403.01.15
(18 тижнів)
01.09.1410.01.15
(19 тижнів)
01.09.1410.01.15
(19 тижнів)
01.09.1427.12.14
(17 тижнів)

05.01.1524.01.15
(3 тижня)
05.01.1510.01.15
(1 тиждень)
12.01.1517.01.15
(1 тиждень)
-

19.01.1524.01.15
(1 тиждень)
26.01.1531.01.15
(1 тиждень)
12.01.1517.01.15
(1 тиждень)
12.01.1517.01.15
(1 тиждень)
19.01.1524.01.15
(1 тиждень)
29.12.1403.01.15
(1 тиждень)

-

-

-

-

-

-

26.01.1513.06.15
(20 тижнів)
02.02.1506.06.15
(18 тижнів)
19.01.1524.05.15
(18 тижнів)
19.01.1530.05.15
(19 тижнів)
26.01.1506.06.15
(19 тижнів)
05.01.1516.05.15
(19 тижнів)

15.06.15 – 27.06.15
(2 тижня)

-

-

-

08.06.15 – 27.06.15
(3 тижня)

-

-

-

25.05.15 – 09.06.15
(2,5 тижня)

-

-

12.06.15-22.06.15
(9 днів
начитка Крок-1)

01.06.15 – 20.06.15
(3 тижня)

-

08.06.15 – 27.06.15
(3 тижня)

-

-

-

22.06.1518.07.15
(4 тижні)
29.06.1525.07.15
(4 тижні)

-

25.05.1520.06.15
(4 тижні)

01.07.1531.08.15
(9 тижнів)
01.07.1531.08.15
(9 тижнів)
01.07.1531.08.15
(9 тижнів)
20. 07.1531.08.15
(6 тижнів)
27. 07.1531.08.15
(5 тижнів)
-

Спеціальність – 7.12010004 “Медична психологія ”
I

II
III

01.09.1417.01.15
(20 тижнів)
01.09.1417.01.15
(20 тижнів)
01.09.1403.01.15
(18 тижнів)

19.01.1524.01.15
(1 тиждень)
05.01.1510.01.15
(1 тиждень)

19.01.1524.01.15
(1 тиждень)
26.01.1531.01.15
(1 тиждень)
12.01.1517.01.15
(1 тиждень)

-

-

26.01.1513.06.15
(20 тижнів)
02.02.1506.06.15
(18 тижнів)
19.01.1524.05.15
(18 тижнів)

19.06.1531.08.15
(10,5 тижнів)
20. 07.1531.08.15
(6 тижнів)
20. 07.1531.08.15
(6 тижнів)

15.06.15 – 18.06.15
(0,5 тижня)

-

08.06.15 – 27.06.15
(3 тижня)

-

25.05.15 – 09.06.15
(2.5 тижня)

-

26.01.1513.06.15
(20 тижнів)

15.06.15-27.06.15
(2 тижні)

-

29.06.1518.07.15
(3 тижні)

02.02.1513.06.15
(19 тижнів)

15.06.15-27.06.15
(2 тижні)

-

29.06.1525.07.15
(4 тижня)

12.01.15-18.04.15
(14 тижнів)

-

04.05.15 –
16.05.15
(12 днів
начитка Крок-2)

20.04.1502.05.15
(2 тижні)

25.05.1520.06.15
(4 тижні)

-

29.06.1518.07.15
(3 тижні)
29.06.1518.07.15
(3 тижні)

-

12.06.15-27.06.15
(2,5 тижня
начитка Крок-1)

ІV

01.09.1417.01.15
(20 тижнів)

-

19.01.1524.01.15
(1 тиждень)

V

01.09.1417.01.15
(20 тижнів)

19.01.1524.01.15
(1 тиждень)

26.01.1531.01.15
(1 тиждень)

VI

01.09.1403.01.15
(18 тижнів)

-

05.01.1510.01.15
(1 тиждень)

I

01.09.1417.01.15
(20 тижнів)

19.01.1524.01.15
(1 тиждень)

26.01.1531.01.15
(1 тиждень)

-

02.02.1520.06.15
(20 тижнів)

22.06.15 – 27.06. 15
(1 тиждень)

-

-

-

01.07.1531.08.15
(9 тижнів)

II

01.09.1417.01.15
(20 тижнів)

-

19.01.1524.01.15
(1 тиждень)

-

26.01.1513.06.15
(20 тижнів)

15.06.15-27.06.15
(2 тижні)

-

-

-

01.07.1531.08.15
(9 тижнів)

III

01.09.1403.01.15
(18 тижнів)

05.01.15 –
17.01.15
(2 тижні)

19.01.1524.01.15
(1 тиждень)

26.01.1507.02.15
(2 тижня
начитка Крок-1)

09.02.1520.06.15
(19 тижнів)

22.06.15 – 27.06. 15
(1 тиждень)

-

29.06.1525.07.15
(4 тижня)

-

27.07.1531.08.15
(5 тижнів)

01.09.1417.01.15
(20 тижнів)
01.09.1427.12.14
(17 тижнів)

19.01.1524.01.15
(1 тиждень)

26.01.1531.01.15
(1 тиждень)

-

15.06.15-27.06.15
(2 тижні)

-

-

29.12.14-03.01.15
(1 тиждень)

05.01.1524.01.15
(3 тижні)

-

-

-

-

-

20. 07.1531.08.15
(6 тижнів)
27.07.1531.08.15
(5 тижнів)

Спеціальність – 7.12010005 “Стоматологія”

IV
V

02.02.1513.06.15
(19 тижнів)
26.01.1516.05.15
( 16 тижнів)

29.06.1525.07.15
(4 тижня)
18.05.15 – 23.05.15
(1 тиждень
начитка Крок-2)

-

27.07.1531.08.15
(5 тижнів)

27.05.1523.06.15
(4 тижні)

-

-

-

-

-

Спеціальність – 7.12020101“Фармація”
I
II
III
IV

V

01.09.1417.01.15
(20 тижнів)
01.09.1417.01.15
(20 тижнів)
01.09.1417.01.15
(20 тижнів)
01.09.1417.01.15
(20 тижнів)
01.09.1417.01.15
(20 тижнів)

-

19.01.1524.01.15
(1 тиждень)
19.01.15 –
31.01.15
(2 тижні)

19.01.1524.01.15
(1 тиждень)
19.01.1524.01.15
(1 тиждень)
26.01.1531.01.15
(1 тиждень)
19.01.1524.01.15
(1 тиждень)
02.02.1507.02.15
(1 тиждень)

-

-

-

-

-

26.01.1513.06.15
(20 тижнів)
26.01.1513.06.15
(20 тижнів)
02.02.1513.06.15
(19 тижнів)
26.01.1513.06.15
(20 тижнів)
09.02.1518.04.15
(10 тижнів)

15.06.15 – 20.06.15
(1 тиждень)
15.06.15-27.06.15
(2 тижні)

22.06.1527.06.15
(1 тиждень)
29.06.1511.07.15
(2 тижні)

01.07.1531.08.15
(9 тижнів)
13.07.1531.08.15
(7 тижнів)
01.07.1531.08.15
(9 тижнів)
01.07.1531.08.15
(9 тижнів)

15.06.15-27.06.15
(2 тижні)

-

-

-

15.06.15-27.06.15
(2 тижні)

-

-

-

04.05.15 – 23.05.15
(3 тижня начитка
Крок-2)

20.04.1525.04.15
(1 тиждень)

27.04.1502.05.15
(1 тиждень)

27.05.1523.06.15
(4 тижні)

-

-

-

01.07.1531.08.15
(9 тижнів)

Спеціальність – 7.12020102 “Клінічна фармація”
-

19.01.1524.01.15
(1 тиждень)

-

26.01.1513.06.15
(20 тижнів)

15.06.15 – 23.06.15
(1,5 тижня)

24.06.1527.06.15
(0,5 тижня)

01.09.1417.01.15
(20 тижнів)

-

19.01.1524.01.15
(1 тиждень)

-

26.01.1513.06.15
(20 тижнів)

15.06.15-27.06.15
(2 тижні)

29.06.1511.07.15
(2 тижні)

-

-

13.07.1531.08.15
(7 тижнів)

III

01.09.1417.01.15
(20 тижнів)

19.01.1524.01.15
(1 тиждень)

26.01.1531.01.15
(1 тиждень)

-

02.02.1513.06.15
(19 тижнів)

15.06.15-27.06.15
(2 тижні)

-

29.06.1504.07.15
(1 тиждень)

-

06.07.1531.08.15
(8 тижнів)

IV

01.09.1417.01.15
(20 тижнів)

19.01.1524.01.15
(1 тиждень)

26.01.1531.01.15
(1 тиждень)

-

02.02.1513.06.15
(19 тижнів)

15.06.15-27.06.15
(2 тижні)

-

-

-

01.07.1531.08.15
(9 тижнів)

V

01.09.1420.12.14
(16 тижнів)

05.01.1517.01.15
(2 тиждень)

19.01.1524.01.15
(1 тиждень)

22.12.1403.01.15
(2 тижні)

26.01.1525.04.15
(13 тижнів)

18.05.15-30.05.15
(2 тижні)

-

27.04.1516.05.15
(3 тижні)

01.06.1520.06.15
(3 тижні)

-

І

01.09.1417.01.15
(20 тижнів)

II

