
РОЗКЛАД 

дисциплін для аспірантів І року очної форми навчання в І семестрі: 

№ 

п/п 

І. Обов’язкові  дисципліни Години всього 
(лекції+практичні 

+семінари+ 

сам.робота 

Період навчання Спеціальність, 

групи 

1 Історія філософії як методологічна основа 

розвитку науки та цивілізації  

(кафедра  філософії) 

45  

(практичні) 

 

з 17.09.2020  

по 24.12.2020 

р. 

 

Четвер  

15-00 -18-00 

год. 

 

Медицина 

Група 1,2 

 

2 Англійська мова у науково-медичному 

спілкуванні 

(кафедра іноземних мов) 

33 

(26пр + 7c/р) 

 

з 18.09.2020  

по 11.12.2020 

р. 

 

п’ятниця  

денна форма 

13-00 -15-00 

год. 

Медицина 

Група 1,2 

 

п’ятниця  

15-00 -17-00 

год. 

вечірня форма 

3 ІІ. Вибіркові  дисципліни 

(мінімум одна дисципліна) 

Години всього 
(лекції+практичні 

+семінари+ 

сам.робота) 

Період навчання Спеціальність, 

групи 

 

 

 

Академічна доброчесність 

(кафедра загальної гігієни – з 03.11- 24.11. 

кафедра нормальної фізіології –  

з 24.11 - 22.12 ) 

45 

(14л +16пр+15 с/р) 

 

 

з 03.11.2020  

по 22.12.2020 

р. 

 

вівторок-

середа   

15-00 -18-00 

год. 

 

 

 

Медицина 

 

Групи за вибором  

 
 

 

Мова сучасного наукового тексту 45 

(8л + 22пр+15 с/р) 

 

 

 

 

 



РОЗКЛАД 

дисциплін для аспірантів І року очної форми навчання в ІІ семестрі: 

 

№ 

п/

п 

І. Обов’язкові  дисципліни Години всього 
(лекції+практичні 

+семінари+ 

сам.робота) 

Період навчання Спеціальн

ість, 

групи 

1 Історія філософії як методологічна 

основа розвитку науки та 

цивілізації  

(кафедра  філософії) 

90 

(68л+1пр+21 с/р) 

з 14.01.2021 

по 17.06.2021 р. 

 

Четвер  

15-00 -18-00 год. 

Медицина 

Група 1,2 

 

2 Англійська мова у науково-

медичному спілкуванні 

(кафедра іноземних мов) 

 

33 

(26пр + 7c/р) 

 

з 15.01.2021  

по 09.04.2021 р. 

 

п’ятниця (денна форма) 

13-00 -15-00 год. 

Медицина 

Група 1,2 

 
п’ятниця (вечірня форма) 

15-00 -17-00 год. 

4 Сучасна медицина 

(кафедра пропедевтики внутрішньої 

медицини) 

75 

(12л+38пр+25 с/р) 

з 19.01.2021  

по 16.03.2021 р. 

 

Вівторок-середа   

(15-00 -18-00 год.) 

Медицина 

Група 1,2 
 

5 Публікаційна активність та 

наукометричні бази даних 

(кафедра нормальної фізіології) 

45 

(14л +16пр+15 с/р) 

з 17.03.2021  

по 20.04.2021 р. 

 

Вівторок-середа   

15-00 -18-00 год. 

Медицина 

Група 1,2 
 

6
. 
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Клінічна фармакологія                                        45 годин: (20л+10пр+15 с/р)  

(кафедра клінічної фармації та клінічної фармакології) 

(26.04.2021 р. – 01.06.2021 р.) 

 

 

 

 

Понеділок-вівторок-

середа 

15-00 – 17-00 год. 

 

Медицина 

 

Підгрупи, 

згідно вибору 

 

 

 

Побічна дія ліків                                                    45 годин: (12л+18пр+15 с/р)  

(кафедра фармакології) 

(26.04.2021 р. – 01.06.2021 р.) 

 Клінічна біохімія та мікробіологія                    45 годин: (24л+8пр+13 с/р)  

(кафедра мікробіології – з 26.04 – по 12.05 

кафедра біол. та заг. хімії – з 17.05 - по 02.06) 

 Клінічна морфологія                                            45 годин: (22л+10пр+13 с/р)  

(кафедра гістології – з 26.04, 27.04, 28.04, 04.05; 

кафедра анатом. - 05.05, 11.05, 12.05, 17.05; 

кафедра опер.хірургії - 18.05, 19.05, 24.05, 25.05; 

кафедра пат. анат.-  26.05, 31.05, 01.06, 02.06) 

 


