
РОЗКЛАД 

дисциплін для прикріплених здобувачів ІІ року навчання в III семестрі: 

 

№ 

п/

п 

І. Обов’язкові  

дисципліни 

Години  

(лекції (л)+ 

практичні (пр)+ 

семінари (с)+  

сам. робота 

(с/р)) 

Період навчання Спеціальність 

групи 

1 Спеціалізація 

(кафедри по 

спеціалізаціях) 

45 

(практичні) 

45 (с/р) 

з 06.09.2019 

по 13.12.2019  

(За індивідуальним 

графіком) 

Медицина, 

Стоматологія, 

Педіатрія, 

Громадське 

здоров’я, 

Біологія, 

Група №5 

2 Англійська мова у 

науково-медичному 

спілкуванні 

(кафедра іноземних мов) 

30 

(практичні) 

з 12.09.2019 

по 19.12.2019  

 

четвер 

15-00 – 17-00 год. 

 

3  Медична статистика 

(кафедра соц.медицини) 

45 

(30л+10пр+5с) 

з 01.11.2019 

по 20.12.2019  

п’ятниця 

08-45 – 14-45 год. 

 

 

РОЗКЛАД дисциплін для прикріплених здобувачів ІІ року навчання в IV семестрі: 

 

№ 

п

/

п 

І. Обов’язкові  

дисципліни 

Години  

(лекції (л)+  

практичні (пр)+ 

семінари (с)+  

сам. робота (с/р)) 

Період навчання Спеціальність 

групи 

1 Спеціалізація 

(кафедри  по 

спеціалізаціях) 

60 

(практика : 

30 медична  

(для біології-

лабораторна) та  

30 педагогічна) 

з 10.01.2020  

по 29.05.2020  

 

 (за  

індивідуальним 

графіком) 

Медицина, 

Стоматологія, 

Педіатрія, 

Громадське 

здоров’я, 

Біологія, 

     Група №5 
2 Англійська мова у 

науково-медичному 

спілкуванні 

(кафедра іноземних 

мов) 

30 

(практичні) 

 

з 09.01.2020  

по 16.04.2020  

 

четвер 

15-00 – 17-00 год. 

 

3 Написання, 

фінансування та 

управління 

науковими 

проектами, 

реєстрація прав 

інтелектуальної 

власності 

(кафедра загальної гігієни) 

 

45 

(20л+2пр+8с+ 

15 с/р) 

з 17.01.2020  

по 14.02.2020  

п’ятниця 

08-45 – 14-45 год. 

 



 

ІІ. Вибіркові  дисципліни Години  

(лекції (л)+  

практичні (пр)+ 

семінари (с)+  

сам. робота (с/р)) 

Період навчання Кіль-

кість 

під-

груп 

Спеціаль-

ність, 

групи  

4  

 

 

 

 

Сучасні 

інформаційні 

технології в 

медицині 

(кафедра біологічної 

фізики, мед. апаратури та 

інформатики) 

45 

(30л+8пр+7 с/р) 

 

з 03.04.2020 по 

22.05.2020 р.  

 

 

 

 

 

п’ятниця 

08-45 – 14-45 год. 

 

1 Медицина, 

Стомато-

логія, 

Педіатрія, 

Громадське 

здоров’я, 

Біологія, 

 

Група №5 

 

підгрупи  

згідно 

вибору 

1 

 Усна та письмова 

презентація 

результатів 

дослідження 

(кафедра соц. медицини 

та ООЗ) 

45 

(30л+8пр+7 с/р) 

з 21.02.2020 по 

03.04.2020 р. 

 

 

 

 

Навики 

лабораторних  

доклінічних 

досліджень 

(кафедра 

фармакології) 

45 

(6л+24пр+15 с/р) 

 

з 21.02.2020 по 

20.03.2020 р. 

 

п’ятниця 

08-45 – 14-45 год. 

 

1 Медицина, 

Стомато-

логія, 

Педіатрія, 

Громадське 

здоров’я, 

Біологія, 

 

Група №5 

 

підгрупи  

згідно 

вибору 

 


