ЗАТВЕРДЖУЮ:
В.о. директора КЗВО «ПМК» ДОР»
______________В.І.Демиденко
«______»_____________ 2020р.

ГРАФІК
навчального процесу КЗВО «Павлоградський медичний коледж» ДОР» на 2020-2021 навчальний рік
І семестр
Спеціальність, група,
курс

СС 26-20

СС 25-19

СС 26-18
СС 06-17
СС 07-17

СС 13-20
СС 14-20

Теоретичний курс
навчання

16 тижнів
з 01.09.20 р.
по 21.12.20 р.

16 тижнів
з 01.09.20 р.
по 21.12.20 р.

Виробнича
практика

Екзамени

1 тиждень
з 22.12.20 р.
по 28.12.20 р.
Історія України
1 тиждень
з 22.12.20 р.
по 28.12.20 р
Фармакологія та
медична рецептура,
Укр.мова (за
проф.спрямуванням

17 тижнів
з 01.09.20 р.
по 28.12.20 р.

17 тижнів
з 01.09.20 р.
по 28.12.20 р

CC-11-19
CC-12-19

17 тижнів
з 01.09.20 р.
по 28.12.20 р.

СС-09-18
СС-10-18

16 тижнів
з 01.09.20 р.
по 21.12.20 р.

ІІ семестр
Диференційні
заліки, семестровий
контроль

2 тижні
з 22.12.20 р.
по 28.12.20 р
Фармакологія та
медична рецептура,
Укр.мова (за

- Основи мед.інформатики;
- Основи лат мови з мед
термінологією;
- Медична біологія;
- Біонеорганічна хімія;
- Культурологія;

Зимові канікули

2 тижні
з 29.12.20 р.
по 11.01.21 р.

Теоретичний
курс навчання

Виробнича практика,
переддипломна

1 тиждень
з 15.06.21 р.по 21.06.21 р.
- Основи медсестринства
- Анатомія людини і
фізіологія

22 тижні
з 12.01.21 р.
по 14.06.21 р.

Диференційні
заліки, семестровий контроль

Екзамени
-

-

Основи філософських
знань
Основи правознавства
Основи економічної теорії
БЖД
- М-во в акушерстві

2 тижні
з 29.12.20 р.
по 11.01.21 р.

21 тиждень
з 12.01.21 р.
по 05.04.21 р.
та з 20.04.21 р.
по 21.06.21 р.

-

2 тижні
з 06.04.21 р.
по 19.04.21 р.

-

Фізичне виховання
М-во в онкології
М-во в дерматології та
венерології
М-во в неврології
Соціологія
Іноземна мова (за проф.
спрямуванням)
Основи філософських
знань

2 тижня
з 29.12.20 р.
по 11.01.21 р.

15 тижнів
з 12.01.21 р.
по 26.04.21 р.

- правознавство
- економіка

2 тижні
з 29.12.20 р.
по 11.01.21 р.

23 тижні
з 12.01.21 р.
по 21.06.21 р.

Культурологія
Основи латинської мови
та медичної термінології
Біонеорганічна хімія

2 тижні
з 29.12.20 р.
по 11.01.21 р.

22 тижні
з 12.01.21 р.
по 14.06.21 р

Соціологія
Безпека життєдіяльності
Ріст і розвиток людини
М-во в акушерстві

2 тижні
з 29.12.19 р.
по 11.01.20 р.

21 тиждень
з 12.01.21 р.
по 05.04.21 р.
та з 20.04.21 р.
по 21.06.21 р.

-

-

Переддипломна
практика
6 тижнів
з 11.05.21 р.
по 21.06.21 р.

2 тижні
з 27.04.21 р по 10.05.21 р.
- М-во у внутрішній медицині;
- М-во в педіатрії
- М-во в хірургії;
- Основи охорони праці та
охорона праці в галузі
Державна атестація
1 тиждень
з 22.06.21 р. по 28.06.21 р.

2 тижні
з 15.06.21 р.по 28.06.21 р.
- Основи медсестринства
- Анатомія людини і фізіологія
ЗНО - ДПА
Історія України
Українська мова та література
Біологія

2 тижні
з 06.04.21 р.
по 19.04.21 р.

Ріст і розвиток людини
Основи психології ті
міжособ.спілкування
Мікробіологія;
Медична хімія ( Біоорганічна
хімія; Фізична та колоїдна
хімія);
Основи біологічної фізики та мед
апаратури
Патоморфологія і
патофізіологія;
Основи екології та
проф..медицини
Репродуктивне здоров’я та
планування сім’ї;
М-во в гінекології;
М-во в інфектології;
М-во в офтальмології;
М-во в отоларингології

Літні канікули

10 тижнів
з 22.06.21 р.
по 31.08.21 р.

10 тижнів
з 22.06.21 р.
по 31.08.21 р.

- М-во в сімейній медицині;
- М-во в психіатрії і наркології;
- Громадське здоров’я і громадське
м-во
- Анестезіологія та реаніматологія
- Медична та соціальна реабілітація;
- ВМП та медицина надзвичайних
ситуацій

зарубіжна література
всесвітня історія
географія
хімія
захист Вітчизни
інформатика
технології
- іноземна мова
- фізична культура
- основи психології та
міжособ.спідкування
- Медична хімія
- основи медичної інформатики
- мікробіологія
- основи екології та проф.медицини
- Основи біологічної фізики та мед
апаратури
- українська література
- математика
- медбіологія
- фізика
- історія України
Патоморфологія і
патофізіологія;
М-во в гінекології;
М-во в інфектології;
М-во в офтальмології;
М-во в отоларингології
Репродуктивне здоров’я і
планування сім’ї

10 тижнів
з 22.06.21 р.
по 31.08.21 р.

9 тижнів
з 29.06.21 р.
по 31.08.21 р.

10 тижнів
з 22.06.21 р.
по 31.08.21 р.

проф.спрямуванням

ЛС-53-20

ЛС-52-19

16 тижнів
з 01.09.20 р.
по 21.12.20 р.

16 тижнів
з 01.09.20 р.
по 21.12.20 р.

1 тиждень
з 22.12.20 р.
по 28.12.20 р.
Історія України
0,5 тижня
з 22.12.20 р
по 24.12.20 р.
Основи
філософських знань

Культурологія ;
Мікробіологія;
Основи медичної
інформатики;
Основи екології та
проф.медицини
Мед.хімія:
Основи біофізики

2 тижні
з 29.12.20 р.
по 11.01.21 р.

20 тижнів
з 12.01.21 р.
по 12.04.21 р.
та з 27.04.21 р.
по 14.06.21 р.

- Соціологія

2 тижні
з 25.12.20 р.
по 08.01.21 р.

13 тижнів
з 09.01.21 р.
по 09.04.21 р.

2 тижні
з 13.04.21 р.
по 26.04.21 р.

Виробнича
практика
9 тижнів
з 24.04.21 р.
по 25.06.21 р.

1 тиждень
З 15.06.21 р. по 21.06.21 р.
- Анатомія людини;
- Догляд за хворими та
медична маніпуляційна
техніка
2 тижні
з 10.04.21 р. по 23.04.21 р.
- Укр.мова (за проф..спрямуванням);

- Інфектологія;
- Неврологія, психіатрія та наркологія
- Основи охорони праці та охорона
праці в галузі

- Основи економічної теорії
- Основи права
- Основи лат.мови з
мед.термінологією
- Фізіологія
- Патоморфологія та патофізіологія
- Фармакологія та мед.рецептура
- БДЖ
- Медична біологія

Стоматологічні
захворювання

-

ЛС-51-18
ЛС-01-17

ЛС-04-20

ЛС-03-10

ЛС-02-18

15 тижнів
з 01.09.20 р.
по 14.12.20 р.

2 тижні
з 15.12.20 р.
по 28.12.20 р.
-Внутрішнямедицина;
- Хірургія;
- Педіатрія;
- Акушерство

-

Соц. медицина та орг-ія
охорони здоров'я;
Фізичне виховання;
Онкологія;
Епідеміологія

17 тижнів
з 01.09.20 р.
по 28.12.20 р

- правознавство
- економіка

17 тижнів
з 01.09.20 р.
по 28.12.20 р.

Мікробіологія;
Основи медичної
інформатки;
Основи екології та
проф.медицини
Мед.хімія
- Основи біофізики
- -основи латинської мови

16 тижнів
з 01.09.20 р.
по 21.12.20 р.

0,5 тижня
з 22.12.20 р
по 24.12.20 р.
Основи
філософських знань

- Соціологія

3 тижні
з 29.12.20 р.
по 18.01.21 р.

14 тижнів
з 19.01.21 р.
по 26.04.21 р.

2 тижні
з 29.12.20 р.
по 11.01.21 р.

23 тижні
з 12.01.21 р.
по 21.06.21 р.

2 тижні
з 29.12.20 р.
по 11.01.21 р.

2 тижні
з 25.12.20 р.
по 08.01.21 р.

20 тижнів
з 12.01.21 р.
по 12.04.21 р.
та з 27.04.21 р.
по 14.06.21 р.

13 тижнів
з 09.01.21 р.
по 09.04.21 р.

Переддипломна
практика
8 тижнів
з 27.04.21 р.
по 21.06.21 р.

Державна атестація
1 тиждень
з 22.06.21 р.
по 28.06.21 р.

-

-

2 тижні
з 13.04.21 р.
по 26.04.21 р.

Виробнича
практика
9 тижнів
з 24.04.21 р.
по 25.06.21 р.

2 тижні
з 15.06.21 р.по 28.06.21 р.
- Догляд за хворими та ММТ
- Анатомія людини
ЗНО - ДПА
Історія України
Українська мова та література
Біологія
2 тижні
з 10.04.21 р. по 23.04.21 р.
- Укр.мова (за проф..спрямуванням);

- Інфектологія;
- Неврологія, психіатрія та наркологія
- Основи охорони праці та охорона
праці в галузі

Заступник директора з навчальної роботи ______________ О.П. Прищепа

10 тижнів
з 22.06.21 р.
по 31.08.21 р.

9,5 тижнів
з 26.06.21 р.
по 31.08.21 р.

Іноземна мова (за проф.
спрямуванням);
Дерматологія та венерологія;
Анестезіологія та
реаніматологія;
Медична та соціальна
реабілітація;
Сімейна медицина;
ВМП та медицина
надзвичайних ситуацій
зарубіжна література
всесвітня історія
географія
хімія
захист Вітчизни
інформатика
технології

- іноземна мова
- фізична культура
- основи психології та між особове
спілкування
- Медична хімія
- основи медичної інформатики
- мікробіологія
- основи екології та проф..медицини
- Основи біологічної фізики та мед
апаратури

Стоматологічні
захворювання
- культурологія

10 тижнів
з 22.06.21 р.
по 31.08.21 р.

9 тижнів
з 29.06.21 р.
по 31.08.21 р.

9,5 тижнів
з 26.06.21 р.
по 31.08.21 р.

