
СПАРКИ ЛЕКЦИЙ 

 

5 МЕД 

*Внутрішня медицина з військовою медициною (для А) лекції 1 раз на місяць по черзі з військово-

польовою хірургією. Першими читаються лекції з внутрішньої медицини. 

*Внутрішня медицина з військовою медициною (для Ір) лекції 1 раз на місяць по черзі з госпітальною 

хірургією. Першими читаються лекції з внутрішньої медицини. 

*Внутрішня медицина з військовою медициною (для Г) лекції 1 раз на місяць по черзі з 

дитячоюхірургією. Першими читаються лекції з внутрішньої медицини. 

*Внутрішня медицина з військовою медициною (для Іа) лекції 1 раз на місяць по черзі з дитячими 

інфекційними хворобами. Першими читаються лекції з внутрішньої медицини. 

*Внутрішня медицина з військовою медициною (для Б,В,П) лекції 1 раз на 2 тижні (самостійно).  

*Професійні хвороби (для Б,Г,П) лекції 1 раз на місяць по черзі з дитячими інфекційними хворобами. 

Першими читаються лекції з професійних хвороб. 

* Професійні хвороби (для Ір) лекції 1 раз на 2 тижні (самостійно). 

*Онкологія (для А,Б,Іа) лекції 1 раз на місяць по черзі з радіаційною медициною. Першими читаються 

лекції з онкології. 

*Клінічна фармакологія (для В,Г,П,Ір) лекції 1 раз на місяць по черзі з вертебрологією. Першими 

читаються лекції з вертебрології. 

*Госпітальна педіатрія(для Б,В,Ір) лекції 1 раз на місяць по черзі з нейрохірургією. Першими читаються 

лекції з госпітальної педіатрії. 

*Неонатологія (для А,П) лекції 1 раз на місяць по черзі з дитячою хірургією. Першими читаються лекції з 

неонатології. 

* Неонатологія (для Ір) лекції 1 раз на 2 тижні (самостійно). 

*Дитячі інфекційні хвороби (для Б,Г,П) лекції 1 раз на місяць по черзі з професійними хворобами. 

Першими читаються лекції з професійних хвороб. 

*Дитячі інфекційні хвороби (для Іа) лекції 1 раз на місяць по черзі з військово-польовою терапією. 

Першими читаються лекції з військово-польової терапії. 

*Госпітальна хірургія (для А,Іа) лекції 1 раз на місяць по черзі з курортологією. Першими читаються лекції 

з курортології. 

*Госпітальна хірургія (для Ір) лекції 1 раз на місяць по черзі з військово-польовою терапією. Першими 

читаються лекції з військово-польової терапії. 

* Госпітальна хірургія (для МП) лекції 1 раз на 2 тижні (самостійно). 

*Дитяча хірургія (для А,П) лекції 1 раз на місяць по черзі з неонатологією. Першими читаються лекції з 

неонатології. 

*Дитяча хірургія (для Г) лекції 1 раз на місяць по черзі з військово-польовою терапією. Першими 

читаються лекції з військово-польвої терапії. 

* Дитяча хірургія (для Іа) лекції 1 раз на 2 тижні (самостійно). 

*Акушерство (для А,В,Ір,Іа) лекції 1 раз на місяць по черзі з клінічною імунологією. Першими читаються 

лекції з акушерства. 

*Акушерство (для Б,П) лекції 1 раз на місяць по черзі з анестезіологією. Першими читаються лекції з 

акушерства. 

*Акушерство (для Г) лекції 1 раз на місяць по черзі з нейрохірургією. Першими читаються лекції з 

акушерства. 

*Клінічна імунологія (для А,В,Ір,Іа) лекції 1 раз на місяць по черзі з акушерством. Першими читаються 

лекції з акушерства. 

 



*Анестезіологія (для Б,П) лекції 1 раз на місяць по черзі з акушерством. Першими читаються лекції з 

акушерства. 

*Анестезіологія (для Іа) лекції 1 раз на 2 тижні (самостійно). 

*Радіаційна медицина (для А,Б,Іа) лекції 1 раз на місяць по черзі з онкологією. Першими читаються лекції з 

онкології. 

*Радіаційна медицина (для В) лекції 1 раз на місяць по черзі з курортологією. Першими читаються лекції з 

курортології. 

*Нейрохірургія  (для Б,В,Ір) лекції 1 раз на місяць по черзі з госпітальною педіатрією. Першими читаються 

лекції з госпітальної педіатрії. 

*Нейрохірургія  (для Г) лекції 1 раз на місяць по черзі з акушерством. Першими читаються лекції з 

акушерства. 

*Вертебрологія (для В,Г,П,Ір) лекції 1 раз на місяць по черзі з клінічною фармакологією. Першими 

читаються лекції з вертебрології. 

*Курортологія (для А,Іа) лекції 1 раз на місяць по черзі з госпітальною хірургією. Першими читаються 

лекції з курортології. 

*Курортологія (для В) лекції 1 раз на місяць по черзі з радіаційною медициною. Першими читаються лекції 

з курортології. 

*Військово-польова хірургія (для А) лекції 1 раз на місяць по черзі з військово-польовою терапією. 

Першими читаються лекції з військово-польової терапії. 

 

 

4 МЕД 

*Судова медицина (для Г,П,Ір,1Іа,2Іа) лекції 1 раз на місяць по черзі з правознавством. Почерговість 

читання лекцій на розсуд кафедри. 

 

1 МЕД 

*Основи економічних теорій (додаткові лекції на 4-х парах – 1 лекція) лекції 1 раз на місяць по черзі з 

гістологією. Першими читаються лекції з основи економічних теорій. 

 

*Гістологія (додаткові лекції на 4-х парах – 1 лекція) лекції 1 раз на місяць по черзі з основами економічних 

теорій. Першими читаються лекції з основи економічних теорій. 

 

*Основи психології - лекції 1 раз на місяць по черзі з медичною фізикою. Першими читаються лекції з 

основ психології. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 СТОМ 

 

*Акушерство (для 4 стом) лекції 1 раз на місяць по черзі з фтизіатрією. Першими читаються лекції з 

фтизіатрії. 

 

*Фтизіатрія (для 4 стом) лекції 1 раз на місяць по черзі з акушерством. Першими читаються лекції з 

фтизіатрії. 

 

*Нейрохірургія (для 4 стом) лекції 1 раз на місяць по черзі з дитячою стоматологією. Першими читаються 

лекції з дитячої стоматології. 

 

*Дитяча стоматологія (для 4 стом) лекції 1 раз на місяць по черзі з нейрохірургією. Першими читаються 

лекції з дитячої стоматології. 

 

*Офтальмологія (для 4 стом) лекції 1 раз на місяць по черзі з дерматовенерологією. Першими читаються 

лекції з офтальмології. 

 

*Дерматовенерологія (для 4 стом) лекції 1 раз на місяць по черзі з офтальмологією. Першими читаються 

лекції з офтальмології. 

 

 

3 СТОМ 

 

*Хірургічні хвороби (для 3 стом) лекції 1 раз на місяць по черзі з військово-вольовою хірургією. 

Почерговість читання лекцій на розсуд кафедри. 

 

*Хірургічна стоматологія (для 3 стом) лекції 1 раз на місяць по черзі з ортопедичною стоматологією. 

Першими читаються лекції з ортопедичної стоматології. 

 

*Ортопедична стоматологія (для 3 стом) лекції 1 раз на місяць по черзі з хірургічною стоматологією. 

Першими читаються лекції з ортопедичної стоматології. 

 

 

2 СТОМ 

 

*Нормальна фізіологія (для 2 стом) лекції 1 раз на місяць по черзі з пропедевтикою внутрішніх хвороб. 

Першими читаються лекції з фізіології. 

 

*Пропедевтика внутрішніх хвороб (для 2 стом) лекції 1 раз на місяць по черзі з фізіологією. Першими 

читаються лекції з фізіології. 

 

 

1 СТОМ 

 

*Історія української культури (для 1 стом) лекції 1 раз на місяць по черзі з соціологією. Почерговість 

читання лекцій на розсуд кафедри. 

 

 



3 Ф,КФ 

 

*Актуальні проблеми тютюнопаління та наркоманії (для 3 КФ) лекції 1 раз на місяць по черзі з ТЛЗ. 

Почерговість читання лекцій на розсуд кафедри. 

 

 


