
 РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра на факультетіздоров’я фізичного виховання та туризму 
3 курс (з 01.09 по 05.09.2020 р.) 

День 
тижн

я 

Час 33-ФТ1 33-ФТ2 33-ФТ3 33-ФТ4 33-ФТ5 33-ФТ6 33-ФТ7 

Ві
вт

ор
ок

 

8.45–10.05 Кінезіологічнетейпув
ання (ВК.ФТ11) 

(1.406) 

Кінезіологічнетейпув
ання (ВК.ФТ11) 

(1.407) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

(ВК.ФТ14) (1.408) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

(ВК.ФТ14) (1.409) 

   

10.30–11.50 Кінезіологічнетейпув
ання (ВК.ФТ11) 

(1.406) 

Кінезіологічнетейпув
ання (ВК.ФТ11)  

(1.407) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

(ВК.ФТ14) (1.408) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

(ВК.ФТ14)  (1.409) 

  Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) (7.411) 

12.15– 13.35 Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

(ВК.ФТ14) (1.406) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

(ВК.ФТ14) (1.407) 

Кінезіологічнетейпув
ання (ВК.ФТ11) 

(1.408) 

Кінезіологічнетейпув
ання (ВК.ФТ11) 

(1.409) 

  Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) (7.411) 

14.00– 15.20       Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

(ВК.ФТ14) (1.409) 

Се
ре

да
 

8.45–10.05 Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) (3.112) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) (7.411) 

  Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

(ВК.ФТ14) (1.403) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

(ВК.ФТ14) (1.405) 

 

10.30–11.50 Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) (3.112) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) (7.411) 

  Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

(ВК.ФТ14) (1.403) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

(ВК.ФТ14) (1.405) 

Кінезіологічнетейпув
ання (ВК.ФТ11) 

(1.406) 

12.15– 13.35 Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

(ВК.ФТ14) (1.405) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

(ВК.ФТ14) (1.403) 

  Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) (3.112) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) (7.411) 

Кінезіологічнетейпув
ання (ВК.ФТ11) 

(1.406) 

14.00– 15.20       Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

(ВК.ФТ14) (1.406) 
 
 



Че
тв

ер
 

8.45–10.05   Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) (3.113) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) (7.411) 

Кінезіологічнетейпув
ання (ВК.ФТ11) 

(1.403) 

Кінезіологічнетейпув
ання (ВК.ФТ11) 

(1.405) 

 

10.30–11.50   Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) (3.113) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) (7.411) 

Кінезіологічнетейпув
ання (ВК.ФТ11) 

(1.406) 

Кінезіологічнетейпув
ання (ВК.ФТ11) 

(1.407) 

 

12.15– 13.35   Кінезіологічнетейпув
ання (ВК.ФТ11) 

(1.406) 

Кінезіологічнетейпув
ання (ВК.ФТ11) 

(1.407) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) (3.113) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) (7.411) 

 

14.00– 15.20        

П
`я

тн
иц

я 

8.45–10.05 Травматологія та ортопедія (ТО) 

10.30–11.50 Травматологія та ортопедія (ТО) 

12.15– 13.35 Біомеханіка та клінічна кінезіологія (БМКК) 

14.00– 15.20  

 
Су

бо
та

 8.45–10.05  

10.30–11.50 Методика та техніка класичного та лікувального масажу (МТМ) 

12.15– 13.35 Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності (ОМО) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на факультетіздоров’я фізичного виховання та туризму 
3 курс (з 07.09 по 11.09.2020 р.) 

День 
тижн

я 

Час 33-ФТ1 33-ФТ2 33-ФТ3 33-ФТ4 33-ФТ5 33-ФТ6 33-ФТ7 

П
он

ед
іл

ок
 

8.45–10.05  

10.30–11.50 Методика та техніка класичного та лікувального масажу (МТМ) 

12.15– 13.35 Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності (ОМО) 
 
 

Ві
вт

ор
ок

 

8.45–10.05 Фізична 
терапія та 

ерготерапія 
при травмах у 
спортсменів 

(ВК.ФТ14) 
(1.403) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) (1.405) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) (4.212) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) (4.201) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) (1.406) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) (1.407) 

 

10.30–11.50 Кінезіологічне
тейпування 
(ВК.ФТ11) 

(1.403) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) (1.405) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) (1.406) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) (1.407) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) (4.212) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) (4.201) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) (1.408) 

12.15– 13.35 Біомеханіка та 
клінічна 

кінезіологія 
(БМКК) (4.212) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) (4.201) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) (1.406) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) (1.407) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) (1.403) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) (1.405) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) (1.408) 

14.00– 15.20       Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) (1.408) 

Се
ре

да
 

8.45–10.05 Обстеження, 
методи оцінки 
та контролю 

при порушенні 
діяльності 

(ОМО) (1.403) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

(1.405) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) (1.406) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) (1.407) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) (1.408) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) (1.409) 

 

10.30–11.50 Методика та 
техніка 

класичного та 
лікувального 

масажу (МТМ) 
(1.403) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) (1.405) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

(1.406) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

(1.407) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) (1.408) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) (1.409) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) (4.212) 

12.15– 13.35 Травматологія 
та ортопедія 
(ТО) (1.403) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО)  (1.405) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) (1.406) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) (1.407) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

(1.408) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

(1.409) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) (1.208) 



14.00– 15.20       Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

(1.208) 

Че
тв

ер
 8.45–10.05        

10.30–11.50        

12.15– 13.35        

П
`я

тн
иц

я 

8.45–10.05 Травматологія та ортопедія (ТО) 

10.30–11.50 Травматологія та ортопедія (ТО) 

12.15– 13.35 Біомеханіка та клінічна кінезіологія (БМКК) 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на факультетіздоров’я фізичного виховання та туризму 
3 курс (з 14.09 по 18.09.2020 р.) 

День 
тижн

я 

Час 33-ФТ1 33-ФТ2 33-ФТ3 33-ФТ4 33-ФТ5 33-ФТ6 33-ФТ7 

П
он

ед
іл

ок
 8.45–10.05  

10.30–11.50 Методика та техніка класичного та лікувального масажу (МТМ) 

12.15– 13.35 Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності (ОМО) 

Ві
вт

ор
ок

 

8.45–10.05 Фізична 
терапія та 

ерготерапія 
при травмах 

у 
спортсменів 

(ВК.ФТ14) 
(1.403) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) (1.405) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) (4.212) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) (4.201) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) (1.406) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) (1.407) 

 

10.30–11.50 Кінезіологіч
нетейпуванн
я (ВК.ФТ11) 

(1.403) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) (1.405) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) (1.406) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) (1.407) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) (4.212) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) (4.201) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) (1.408) 

12.15– 13.35 Біомеханіка 
та клінічна 

кінезіологія 
(БМКК) 
(4.212) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) (4.201) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) (1.406) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) (1.407) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) (1.403) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) (1.405) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) (1.408) 

14.00– 15.20       Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) (1.408) 

Се
ре

да
 

8.45–10.05 Обстеження, 
методи 

оцінки та 
контролю 

при 
порушенні 
діяльності 

(ОМО) 
(1.403) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

(1.405) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) (1.406) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) (1.407) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) (1.408) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ)(1.208) 

 



10.30–11.50 Методика та 
техніка 

класичного 
та 

лікувального 
масажу 
(МТМ) 
(1.403) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ)(1.405) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності 

(ОМО)(1.406) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності 

(ОМО)(1.407) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО)(1.408) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО)(1.208) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) (4.212) 

12.15– 13.35 Травматолог
ія та 

ортопедія 
(ТО)(1.403) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО)(1.405) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ)(1.406) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ)(1.407) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності 

(ОМО)(1.408) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності 

(ОМО)(1.208) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11)(1.409) 

14.00– 15.20       Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

(1.409) 

Че
тв

ер
 8.45–10.05        

10.30–11.50        

12.15– 13.35        

П
`я

тн
иц

я 

8.45–10.05 Травматологія та ортопедія (ТО) 

10.30–11.50 Травматологія та ортопедія (ТО) 

12.15– 13.35 Біомеханіка та клінічна кінезіологія (БМКК) 

 
 
  



 
 
 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на факультетіздоров’я фізичного виховання та туризму 
3 курс (з 21.09 по 25.09.2020 р.) 

 
 
 

День 
тижн

я 

Час 33-ФТ1 33-ФТ2 33-ФТ3 33-ФТ4 33-ФТ5 33-ФТ6 33-ФТ7 

П
он

ед
іл

ок
 8.45–10.05  

10.30–11.50 Методика та техніка класичного та лікувального масажу (МТМ) 

12.15– 13.35 Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності (ОМО) 

Ві
вт

ор
ок

 

8.45–10.05 Фізична 
терапія та 

ерготерапія 
при травмах у 
спортсменів 

(ВК.ФТ14) 
(1.403) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) (1.405) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) (4.212) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) (4.201) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) (4.406) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) (1.407) 

 

10.30–11.50 Кінезіологічне
тейпування 
(ВК.ФТ11) 

(1.403) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) (1.405) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) (1.406) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) (1.407) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) (4.212) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) (4.201) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) (1.408) 

12.15– 13.35 Біомеханіка та 
клінічна 

кінезіологія 
(БМКК) (4.212) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) (4.201) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) (1.406) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) (1.407) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) (1.403) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) (1.405) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) (1.408) 

14.00– 15.20       Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) (1.408) 

Се
ре

да
 

8.45–10.05 Обстеження, 
методи оцінки 
та контролю 

при порушенні 
діяльності 

(ОМО) (1.403) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

(1.405) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) (1.406) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) (1.407) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) (1.208) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) (1.201) 

 

10.30–11.50 Методика та 
техніка 

класичного та 
лікувального 

масажу (МТМ) 
(1.403) 

 
 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) (1.405) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

(1.406) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

(1.407) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) (1.208) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) (1.201) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) (4.212) 



12.15– 13.35 Травматологія 
та ортопедія 
(ТО) (1.403) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО)(1.405) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ)(1.406) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ)(1.407) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності 

(ОМО)(1.208) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності 

(ОМО)(1.201) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) (1.408) 

14.00– 15.20       Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

(1.408) 

Че
тв

ер
 8.45–10.05        

10.30–11.50        

12.15– 13.35        

П
`я

тн
иц

я 

8.45–10.05 Травматологія та ортопедія (ТО) 

10.30–11.50 Травматологія та ортопедія (ТО) 

12.15– 13.35 Біомеханіка та клінічна кінезіологія (БМКК) 

 
  



 
 
 
 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на факультетіздоров’я фізичного виховання та туризму 
3 курс (з 28.09 по 02.10.2020 р.) 

День 
тижн

я 

Час 33-ФТ1 33-ФТ2 33-ФТ3 33-ФТ4 33-ФТ5 33-ФТ6 33-ФТ7 

П
он

ед
іл

ок
 8.45–10.05  

10.30–11.50 Методика та техніка класичного та лікувального масажу (МТМ) 

12.15– 13.35 Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності (ОМО) 

Ві
вт

ор
ок

 

8.45–10.05 Фізична 
терапія та 

ерготерапія 
при травмах у 
спортсменів 

(ВК.ФТ14) 
(1.403) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) (1.405) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) (4.212) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) (4.201) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) (1.406) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) (1.407) 

 

10.30–11.50 Кінезіологічне
тейпування 
(ВК.ФТ11) 

(1.403) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) (1.405) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) (1.406) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) (1.407) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) (4.212) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) (4.201) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) (1.408) 

12.15– 13.35 Біомеханіка та 
клінічна 

кінезіологія 
(БМКК) (4.212) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) (4.201) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) (1.406) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) (1.407) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) (1.403) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) (1.405) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) (1.408) 

14.00– 15.20       Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14)(1.408) 

 

Се
ре

да
 

8.45–10.05 Обстеження, 
методи оцінки 
та контролю 

при порушенні 
діяльності 

(ОМО) (1.403) 
 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

(1.405) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) (1.406) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) (1.407) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) (1.208) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) (1.426) 

 

10.30–11.50 Методика та 
техніка 

класичного та 
лікувального 

масажу (МТМ) 
(1.403) 

 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ)(1.405) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності 

(ОМО)(1.406) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності 

(ОМО)(1.407) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО)(1.208) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО)(1.426) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) (4.212) 



12.15– 13.35 Травматологія 
та ортопедія 
(ТО)(1.403) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО)(1.405) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ)(1.406) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ)(1.407) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності 

(ОМО)(1.208) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності 

(ОМО)(1.426) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) (1.421) 

14.00– 15.20       Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

(1.421) 

Че
тв

ер
 8.45–10.05        

10.30–11.50        

12.15– 13.35        

П
`я

тн
иц

я 8.45–10.05 Травматологія та ортопедія (ТО) 

10.30–11.50 Травматологія та ортопедія (ТО) 

12.15– 13.35 Біомеханіка та клінічна кінезіологія (БМКК) 

 
 
  



 
 РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на І семестр 2020/2021 навчального року 
для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на факультетіздоров’я фізичного виховання та туризму 

3 курс (з 05.10 по 09.10.2020 р.) 

День 
тижн

я 

Час 33-ФТ1 33-ФТ2 33-ФТ3 33-ФТ4 33-ФТ5 33-ФТ6 33-ФТ7 

П
он

ед
іл

ок
 8.45–10.05  

10.30–11.50 Методика та техніка класичного та лікувального масажу (МТМ) 

12.15– 13.35 Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності (ОМО) 

Ві
вт

ор
ок

 

8.45–10.05 Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів (1.403) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів (1.405) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(4.212) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(4.311) 

Кінезіологічнетейпув
ання (1.406) 

Кінезіологічнетейпув
ання (1.407) 

 

10.30–11.50 Кінезіологічнетейпув
ання (1.403) 

Кінезіологічнетейпув
ання (1.405) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів (1.406) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів (1.407) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(4.212) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(4.311) 

Травматологія та 
ортопедія (1.408) 

12.15– 13.35 Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(4.212) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(4.311) 

Кінезіологічнетейпув
ання(1.406) 

Кінезіологічнетейпув
ання (1.407) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів (1.403) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів (1.405) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(1.408) 

14.00– 15.20       Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів (1.408) 

Се
ре

да
 

8.45–10.05 Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (1.403) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (1.405) 

Травматологія та 
ортопедія (1.406) 

Травматологія та 
ортопедія (1.407) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(1.408) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(1.409) 

 

10.30–11.50 Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(1.403) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(1.405) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (1.406) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (1.407) 

 

Травматологія та 
ортопедія (1.408) 

Травматологія та 
ортопедія (1.409) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(1.410) 

12.15– 13.35 Травматологія та 
ортопедія (1.403) 

Травматологія та 
ортопедія (1.405) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(1.406) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(1.407) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (1.408) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (1.409) 

 

Кінезіологічнетейпув
ання (1.410) 

14.00– 15.20       Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (1.410) 

 



Че
тв

ер
 8.45–10.05        

10.30–11.50        

12.15– 13.35        

П
`я

тн
иц

я 

8.45–10.05 Травматологія та ортопедія (ТО) 

10.30–11.50 Травматологія та ортопедія (ТО) 

12.15– 13.35 Біомеханіка та клінічна кінезіологія (БМКК) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на факультетіздоров’я фізичного виховання та туризму 
3 курс (з 12.10 по 17.10.2020 р.) 

День 
тижн

я 

Час 33-ФТ1 33-ФТ2 33-ФТ3 33-ФТ4 33-ФТ5 33-ФТ6 33-ФТ7 

П
он

ед
іл

ок
 

8.45–10.05 Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності (ОМО) 

10.30–11.50 Методика та техніка класичного та лікувального масажу (МТМ) 

12.15– 13.35 Травматологія та ортопедія (ТО) 

 Травматологія та ортопедія (ТО) 

Ві
вт

ор
ок

 

8.45–10.05 Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів (1.403) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів (1.405) 

Спортивна 
травматологія (3.112) 

Спортивна 
травматологія (3.116) 

   

10.30–11.50 Кінезіологічнетейпув
ання (1.406) 

Кінезіологічнетейпув
ання (1.407) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів (1.403) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів (1.405) 

Спортивна 
травматологія (3.112) 

Спортивна 
травматологія (3.116) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(4.212) 

12.15– 13.35     Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів (1.403) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів (1.405) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(1.406) 

Се
ре

да
 

8.45–10.05 Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (1.403) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (1.405) 

Травматологія та 
ортопедія (1.406) 

Травматологія та 
ортопедія (1.407) 

Кінезіологічнетейпув
ання (1.408) 

Кінезіологічнетейпув
ання (1.409) 

 

10.30–11.50 Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(1.408) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(1.409) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (1.403) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (1.405) 

Травматологія та 
ортопедія (1.406) 

Травматологія та 
ортопедія (1.407) 

Травматологія та 
ортопедія (1.410) 

12.15– 13.35 Травматологія та 
ортопедія (1.406) 

Травматологія та 
ортопедія (1.407) 

Кінезіологічнетейпув
ання (1.408) 

Кінезіологічнетейпув
ання (1.409) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (1.403) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (1.405) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів (1.410) 

14.00– 15.20       Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (1.407) 

Че
тв

ер
 8.45–10.05      

 
  

10.30–11.50        

12.15– 13.35        



П
`я

тн
иц

я 
8.45–10.05 Методика та техніка 

класичного та 
лікувального масажу 

(1.403) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(1.405) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(1.406) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(1.407) 

   

10.30–11.50 Спортивна 
травматологія (2.319) 

Спортивна 
травматологія (2.402) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(1.403) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(1.405) 

 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(1.406) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(1.407) 

Кінезіологічнетейпув
ання (1.408) 

12.15– 13.35     Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(1.406) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(1.407) 

Спортивна 
травматологія (2.402) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на факультетіздоров’я фізичного виховання та туризму 
3 курс (з 19.10 по 23.10.2020 р.) 

День 
тижн

я 

Час 33-ФТ1 33-ФТ2 33-ФТ3 33-ФТ4 33-ФТ5 33-ФТ6 33-ФТ7 

П
он

ед
іл

ок
 8.45–10.05 Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності (ОМО) 

10.30–11.50 Методика та техніка класичного та лікувального масажу (МТМ) 

12.15– 13.35 Травматологія та ортопедія (ТО) 

Ві
вт

ор
ок

 

8.45–10.05 Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів (1.403) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів (1.405) 

Спортивна 
травматологія (3.113) 

Спортивна 
травматологія (3.116) 

Кінезіологічнетейпув
ання (1.406) 

Кінезіологічнетейпув
ання (1.407) 

 

10.30–11.50 Кінезіологічнетейпув
ання (1.406) 

Кінезіологічнетейпув
ання (1.407) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів (1.403) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів (1.405) 

Спортивна 
травматологія (3.113) 

Спортивна 
травматологія (3.116) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(4.212) 

12.15– 13.35 Спортивна 
травматологія (3.113) 

Спортивна 
травматологія (3.116) 

Кінезіологічнетейпув
ання (1.406) 

Кінезіологічнетейпув
ання (1.407) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів (1.403) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів (1.405) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(1.408) 

Се
ре

да
 

8.45–10.05 Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (1.403) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (1.405) 

Травматологія та 
ортопедія (1.406) 

Травматологія та 
ортопедія (1.407) 

Спортивна 
травматологія (2.139) 

Спортивна 
травматологія (2.402) 

 

10.30–11.50 Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(1.408) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(1.409) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (1.403) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО1.405 

Травматологія та 
ортопедія (1.406) 

Травматологія та 
ортопедія (1.407) 

Травматологія та 
ортопедія (1.410) 

12.15– 13.35 Травматологія та 
ортопедія (1.406) 

Травматологія та 
ортопедія (1.407) 

  Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (1.403) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (1.405) 

Спортивна 
травматологія (3.116) 

14.00– 15.20       Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (1.426) 

Че
тв

ер
 

8.45–10.05  

 

      

10.30–11.50        

12.15– 13.35        



П
`я

тн
иц

я 
8.45–10.05 Методика та техніка 

класичного та 
лікувального масажу 

(1.403) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(1.405) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(1.406) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(1.407) 

  Спортивна 
травматологія (3.116) 

10.30–11.50 Спортивна 
травматологія (2.319) 

Спортивна 
травматологія (2.402) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(1.403) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(1.405) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(1.406) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(1.407) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів (1.408) 

12.15– 13.35   Спортивна 
травматологія (2.319) 

Спортивна 
травматологія (2.401) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(1.403) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(1.405) 

Кінезіологічнетейпув
ання (1.408) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на факультетіздоров’я фізичного виховання та туризму 
3 курс (з 26.10 по 30.10.2020 р.) 

День 
тижн

я 

Час 33-ФТ1 33-ФТ2 33-ФТ3 33-ФТ4 33-ФТ5 33-ФТ6 33-ФТ7 

П
он

ед
іл

ок
 

8.45–10.05 Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(1.403) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(1.405) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів (1.406) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів (1.407) 

  Кінезіологічнетейпув
ання (1.408) 

10.30–11.50 Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів (1.406) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів (1.407) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(1.403) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(1.405) 

Кінезіологічнетейпув
ання (1.408) 

Кінезіологічнетейпув
ання (1.208) 

Спортивна 
травматологія (3.116) 

12.15– 13.35 Кінезіологічнетейпув
ання (1.408) 

Кінезіологічнетейпув
ання (1.407) 

  Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(1.403) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(1.405) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів (1.406) 

Ві
вт

ор
ок

 

8.45–10.05 Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів (1.403) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 1.405) 

Спортивна 
травматологія (3.113) 

Спортивна 
травматологія (3.116) 

Кінезіологічнетейпув
ання (1.409) 

Кінезіологічнетейпув
ання (1.410) 

 

10.30–11.50 Кінезіологічнетейпув
ання (1.406) 

Кінезіологічнетейпув
ання (1.407) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів (1.403) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів (1.405) 

Спортивна 
травматологія (3.113) 

Спортивна 
травматологія (3.116) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(4.212) 

12.15– 13.35 Спортивна 
травматологія (3.113) 

Спортивна 
травматологія (3.116) 

Кінезіологічнетейпув
ання (1.406) 

Кінезіологічнетейпув
ання (1.407) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів (1.403) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів (1.405) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(1.426) 

Се
ре

да
 

8.45–10.05 Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (1.403) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (1.405) 

Травматологія та 
ортопедія (1.406) 

Травматологія та 
ортопедія (1.407) 

Спортивна 
травматологія (2.319) 

Спортивна 
травматологія (2.402) 

 

10.30–11.50 Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(1.408) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(1.409) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (1.403) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (1.405) 

 

Травматологія та 
ортопедія (1.406) 

Травматологія та 
ортопедія (1.407) 

Травматологія та 
ортопедія (1.410) 

12.15– 13.35 Травматологія та 
ортопедія (ТО1.406 

Травматологія та 
ортопедія (1.407) 

Кінезіологічнетейпув
ання (1.408) 

Кінезіологічнетейпув
ання (1.409) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (1.403) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (1.405) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ1.410 

 
14.00– 15.20       Обстеження, методи 

оцінки та контролю 
при порушенні 

діяльності (1.410) 
 



Че
тв

ер
 8.45–10.05        

10.30–11.50        

12.15– 13.35        

П
`я

тн
иц

я 

8.45–10.05 Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(1.403) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(1.405) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(1.406) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(1.407) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів (1.408) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів (1.409) 

Спортивна 
травматологія (3.116) 

10.30–11.50 Спортивна 
травматологія (2.319) 

Спортивна 
травматологія (2.402) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(1.403) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(1.405) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(1.406) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(1.407) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів (1.408) 

12.15– 13.35   Спортивна 
травматологія (2.319) 

Спортивна 
травматологія (2.402) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(1.403) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(1.405) 

Кінезіологічнетейпув
ання (1.408) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на факультетіздоров’я фізичного виховання та туризму 
3 курс (з 02.11 по 06.11.2020 р.) 

День 
тижн

я 

Час 33-ФТ1 33-ФТ2 33-ФТ3 33-ФТ4 33-ФТ5 33-ФТ6 33-ФТ7 

П
он

ед
іл

ок
 

8.45–

10.05 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

  Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

10.30

–

11.50 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

12.15

– 

13.35 

Біомеханіка та клінічна 
кінезіологія (БМКК) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

  Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Ві
вт

ор
ок

 

8.45–

10.05 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

 

10.30

–

11.50 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

12.15

– 

13.35 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Се
ре

да
 

8.45–

10.05 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

 

10.30

–

11.50 

Біомеханіка та клінічна 
кінезіологія (БМКК) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) 

12.15

– 

13.35 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

14.00

– 

15.20 

      Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 



Че
тв

ер
 

8.45–

10.05 

       

10.30

–

11.50 

       

12.15

– 

13.35 

       

П
`я

тн
иц

я 

8.45–

10.05 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

10.30

–

11.50 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

12.15

– 

13.35 

  Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на факультетіздоров’я фізичного виховання та туризму 
3 курс (з 09.11 по 13.11.2020 р.) 

День 
тижн

я 

Час 33-ФТ1 33-ФТ2 33-ФТ3 33-ФТ4 33-ФТ5 33-ФТ6 33-ФТ7 

П
он

ед
іл

ок
 

8.45–

10.05 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при травмах 
у спортсменів (ВК.ФТ14) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при травмах 
у спортсменів (ВК.ФТ14) 

   

10.30

–

11.50 

Фізична терапія та 
ерготерапія при травмах 
у спортсменів (ВК.ФТ14) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при травмах 
у спортсменів (ВК.ФТ14) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Біомеханіка та клінічна 
кінезіологія (БМКК) 

Біомеханіка та клінічна 
кінезіологія (БМКК) 

Спортивна 
травматологі
я (ВК.ФТ13) 

12.15

– 

13.35 

 Біомеханіка та клінічна 
кінезіологія (БМКК) 

  Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Фізична 
терапія та 

ерготерапія 
при травмах 

у 
спортсменів 

(ВК.ФТ14) 

Ві
вт

ор
ок

 

8.45–

10.05 

Фізична терапія та 
ерготерапія при травмах 
у спортсменів (ВК.ФТ14) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при травмах 
у спортсменів (ВК.ФТ14) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Кінезіологічнетейпуван
ня (ВК.ФТ11) 

Кінезіологічнетейпуван
ня (ВК.ФТ11) 

 

10.30

–

11.50 

Кінезіологічнетейпуван
ня (ВК.ФТ11) 

Кінезіологічнетейпуван
ня (ВК.ФТ11) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при травмах 
у спортсменів (ВК.ФТ14) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при травмах 
у спортсменів (ВК.ФТ14) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Біомеханіка 
та клінічна 

кінезіологія 
(БМКК) 

12.15

– 

13.35 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Кінезіологічнетейпуван
ня (ВК.ФТ11) 

Кінезіологічнетейпуван
ня (ВК.ФТ11) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при травмах 
у спортсменів (ВК.ФТ14) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при травмах 
у спортсменів (ВК.ФТ14) 

Методика та 
техніка 

класичного 
та 

лікувального 
масажу 
(МТМ) 

Се
ре

да
 

8.45–

10.05 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю при 

порушенні діяльності 
(ОМО) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю при 

порушенні діяльності 
(ОМО) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

 

10.30

–

11.50 

Біомеханіка та клінічна 
кінезіологія (БМКК) 

Біомеханіка та клінічна 
кінезіологія (БМКК) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю при 

порушенні діяльності 
(ОМО) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю при 

порушенні діяльності 
(ОМО) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) 

Травматологі
я та 

ортопедія 
(ТО) 

12.15

– 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) 

Біомеханіка та клінічна 
кінезіологія (БМКК) 

Біомеханіка та клінічна 
кінезіологія (БМКК) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю при 

порушенні діяльності 
(ОМО) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю при 

порушенні діяльності 
(ОМО) 

Методика та 
техніка 

класичного 
та 



13.35 лікувального 
масажу 
(МТМ) 

14.00

– 

15.20 

      Обстеження, 
методи 

оцінки та 
контролю 

при 
порушенні 
діяльності 

(ОМО) 

Че
тв

ер
 

8.45–

10.05 

       

10.30

–

11.50 

       

12.15

– 

13.35 

       

П
`я

тн
иц

я 

8.45–

10.05 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Біомеханіка та клінічна 
кінезіологія (БМКК) 

Біомеханіка та клінічна 
кінезіологія (БМКК) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при травмах 
у спортсменів (ВК.ФТ14) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при травмах 
у спортсменів (ВК.ФТ14) 

Спортивна 
травматологі
я (ВК.ФТ13) 

10.30

–

11.50 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Біомеханіка та клінічна 
кінезіологія (БМКК) 

Біомеханіка та клінічна 
кінезіологія (БМКК) 

Фізична 
терапія та 

ерготерапія 
при травмах 

у 
спортсменів 

(ВК.ФТ14) 
12.15

– 

13.35 

Біомеханіка та клінічна 
кінезіологія (БМКК) 

 Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Біомеханіка 
та клінічна 

кінезіологія 
(БМКК) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на факультетіздоров’я фізичного виховання та туризму 
3 курс (з 16.11 по 20.11.2020 р.) 

День 
тижн

я 

Час 33-ФТ1 33-ФТ2 33-ФТ3 33-ФТ4 33-ФТ5 33-ФТ6 33-ФТ7 

П
он

ед
іл

ок
 

8.45–

10.05 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

  Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

10.30

–

11.50 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів  

12.15

– 

13.35 

 Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

  Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Спортивна 
травматологія 

Ві
вт

ор
ок

 

8.45–

10.05 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

 

10.30

–

11.50 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

12.15

– 

13.35 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Се
ре

да
 

8.45–

10.05 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

  Травматологія та 
ортопедія (ТО) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

10.30

–

11.50 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) 

12.15

– 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 



13.35 

14.00

– 

15.20 

  Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

   
Че

тв
ер

 

8.45–

10.05 

       

10.30

–

11.50 

       

12.15

– 

13.35 

       

П
`я

тн
иц

я 

8.45–

10.05 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального масажу 
(МТМ) 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального масажу 
(МТМ) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 
(БМКК) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 
(БМКК) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 
при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 
при порушенні 
діяльності (ОМО) 

 

10.30

–

11.50 

Біомеханіка та клінічна 
кінезіологія (БМКК) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 
(БМКК) 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального масажу 
(МТМ) 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального масажу 
(МТМ) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 
при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 
при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Спортивна 
травматологія 
(ВК.ФТ13) 

12.15

– 

13.35 

Біомеханіка та клінічна 
кінезіологія (БМКК) 

 Спортивна 
травматологія 
(ВК.ФТ13) 

Спортивна 
травматологія 
(ВК.ФТ13) 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального масажу 
(МТМ) 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального масажу 
(МТМ) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 
при порушенні 
діяльності (ОМО) 

14.00

– 

15.20 

      Обстеження, методи 
оцінки та контролю 
при порушенні 
діяльності (ОМО) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на факультетіздоров’я фізичного виховання та туризму 
3 курс (з 23.11 по 27.11.2020 р.) 

День 
тижн

я 

Час 33-ФТ1 33-ФТ2 33-ФТ3 33-ФТ4 33-ФТ5 33-ФТ6 33-ФТ7 

П
он

ед
іл

ок
 

8.45–

10.05 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

  Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

10.30

–

11.50 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

12.15

– 

13.35 

 Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

  Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу  

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу  

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Ві
вт

ор
ок

 

8.45–

10.05 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

 

10.30

–

11.50 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

12.15

– 

13.35 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Се
ре

да
 

8.45–

10.05 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

  Травматологія та 
ортопедія (ТО) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

10.30

–

11.50 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) 

12.15 Травматологія та 
ортопедія (ТО) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

Методика та техніка 
класичного та 



– 

13.35 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

(БМКК) (БМКК) лікувального масажу 
(МТМ) 

14.00

– 

15.20 

  Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

   

Че
тв

ер
 

8.45–

10.05 

       

10.30

–

11.50 

       

12.15

– 

13.35 

       

П
`я

тн
иц

я 

8.45–

10.05 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Біомеханіка та 
клінічна 

кінезіологія(БМКК) 

Біомеханіка та 
клінічна 

кінезіологія(БМКК) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

 

10.30

–

11.50 

Біомеханіка та клінічна 
кінезіологія (БМКК) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

12.15

– 

13.35 

Біомеханіка та клінічна 
кінезіологія 

 Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

14.00

– 

15.20 

      Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на факультетіздоров’я фізичного виховання та туризму 
3 курс (з 30.11 по 04.12.2020 р.) 

День 
тижн

я 

Час 33-ФТ1 33-ФТ2 33-ФТ3 33-ФТ4 33-ФТ5 33-ФТ6 33-ФТ7 

П
он

ед
іл

ок
 

8.45–

10.05 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

  Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

10.30

–

11.50 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

12.15

– 

13.35 

 Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

  Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Ві
вт

ор
ок

 

8.45–

10.05 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

 

10.30

–

11.50 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

12.15

– 

13.35 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Се
ре

да
 

8.45–

10.05 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

  Травматологія та 
ортопедія (ТО) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

10.30

–

11.50 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) 

12.15

– 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) 

Травматологія та 
ортопедія (ТО) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 



13.35 діяльності (ОМО) діяльності (ОМО) (МТМ) 

14.00

– 

15.20 

  Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

   
Че

тв
ер

 

8.45–

10.05 

       

10.30

–

11.50 

       

12.15

– 

13.35 

       

П
`я

тн
иц

я 

8.45–

10.05 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Біомеханіка та 
клінічна 

кінезіологія(БМКК) 

Біомеханіка та 
клінічна 

кінезіологія(БМКК) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

 

10.30

–

11.50 

Біомеханіка та клінічна 
кінезіологія (БМКК) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

12.15

– 

13.35 

Біомеханіка та клінічна 
кінезіологія (БМКК) 

 Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

14.00

– 

15.20 

      Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на факультетіздоров’я фізичного виховання та туризму 
3 курс (з 07.12 по 11.12.2020 р.) 

День 
тижн

я 

Час 33-ФТ1 33-ФТ2 33-ФТ3 33-ФТ4 33-ФТ5 33-ФТ6 33-ФТ7 

П
он

ед
іл

ок
 

8.45–

10.05 

  Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 
(БМКК) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 
(БМКК) 

  Спортивна 
травматологія 
(ВК.ФТ13) 

10.30

–

11.50 

  Спортивна 
травматологія 
(ВК.ФТ13) 

Спортивна 
травматологія 
(ВК.ФТ13) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 
(БМКК) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 
(БМКК) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

12.15

– 

13.35 

 Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 
(БМКК) 

  Спортивна 
травматологія 
(ВК.ФТ13) 

Спортивна 
травматологія 
(ВК.ФТ13) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 
травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

14.00

– 

15.20 

 Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

     

Ві
вт

ор
ок

 

8.45–

10.05 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

 

10.30

–

11.50 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

12.15

– 

13.35 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

Кінезіологічнетейпува
ння (ВК.ФТ11) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Се
ре

да
 

8.45–

10.05 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

    Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

10.30

–

11.50 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

  Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 



12.15

– 

13.35 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

 

14.00

– 

15.20 

  Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

   

Че
тв

ер
 

8.45–

10.05 

       

10.30

–

11.50 

       

12.15

– 

13.35 

       

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
П

`я
тн

иц
я 

8.45–

10.05 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

 

10.30

–

11.50 

Біомеханіка та клінічна 
кінезіологія (БМКК) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

12.15

– 

13.35 

Біомеханіка та клінічна 
кінезіологія (БМКК) 

 Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Методика та техніка 
класичного та 

лікувального масажу 
(МТМ) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

14.00

– 

15.20 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

     Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

 
 
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 



 
РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на І семестр 2020/2021 навчального року 
для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на факультетіздоров’я фізичного виховання та туризму 

3 курс (з 14.12 по 18.12.2020 р.) 

День 
тиж
ня 

Час 33-ФТ1 33-ФТ2 33-ФТ3 33-ФТ4 33-ФТ5 33-ФТ6 33-ФТ7 

П
он

ед
іл

ок
 

8.45–

10.05 

  Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при травмах у 

спортсменів (ВК.ФТ14) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при травмах у 

спортсменів (ВК.ФТ14) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 
10.30–

11.50 

Фізична терапія 
та ерготерапія 
при травмах у 
спортсменів 

(ВК.ФТ14) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

(ВК.ФТ14) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Біомеханіка та клінічна 
кінезіологія (БМКК) 

Біомеханіка та клінічна 
кінезіологія (БМКК) 

Кінезіологічнетейпу
вання (ВК.ФТ11) 

12.15– 

13.35 

Біомеханіка та 
клінічна 

кінезіологія 
(БМКК) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Спортивна травматологія 
(ВК.ФТ13) 

Спортивна травматологія 
(ВК.ФТ13) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

(ВК.ФТ14) 
14.00– 

15.20 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

     

Ві
вт

ор
ок

 

8.45–

10.05 

Фізична терапія 
та ерготерапія 
при травмах у 
спортсменів 

(ВК.ФТ14) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

(ВК.ФТ14) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Кінезіологічнетейпування(В
К.ФТ11) 

Кінезіологічнетейпування(В
К.ФТ11) 

 

10.30–

11.50 

Кінезіологічнете
йпування 
(ВК.ФТ11) 

Кінезіологічнетейпу
вання (ВК.ФТ11) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 
(ВК.ФТ14) 

Спортивна травматологія 
(ВК.ФТ13) 

Спортивна травматологія 
(ВК.ФТ13) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

12.15– 

13.35 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Кінезіологічнетейпу
вання (ВК.ФТ11) 

Кінезіологічнетейпу
вання (ВК.ФТ11) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при травмах у 

спортсменів (ВК.ФТ14) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при травмах у 

спортсменів (ВК.ФТ14) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

Се
ре

да
 

8.45–

10.05 

Обстеження, 
методи оцінки 

та контролю при 
порушенні 
діяльності 

(ОМО) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

    Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

10.30–

11.50 

Обстеження, 
методи оцінки 

та контролю при 
порушенні 
діяльності 

(ОМО) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

  Спортивна травматологія 
(ВК.ФТ13) 

Спортивна травматологія 
(ВК.ФТ13) 

Кінезіологічнетейпу
вання (ВК.ФТ11) 



12.15– 

13.35 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Біомеханіка та клінічна 
кінезіологія (БМКК) 

Біомеханіка та клінічна 
кінезіологія (БМКК) 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

(ВК.ФТ14) 

14.00– 

15.20 

  Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

   

Че
тв

ер
 

8.45–

10.05 

       

10.30–

11.50 

       

12.15– 

13.35 

       

П
`я

тн
иц

я 

8.45–

10.05 

Кінезіологічнете
йпування 
(ВК.ФТ11) 

Кінезіологічнетейпу
вання (ВК.ФТ11) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

Обстеження, методи оцінки 
та контролю при порушенні 

діяльності (ОМО) 

Обстеження, методи оцінки 
та контролю при порушенні 

діяльності (ОМО) 

 

10.30–

11.50 

Біомеханіка та 
клінічна 

кінезіологія 
(БМКК) 

Біомеханіка та 
клінічна кінезіологія 

(БМКК) 

Кінезіологічнетейпу
вання (ВК.ФТ11) 

Кінезіологічнетейпу
вання (ВК.ФТ11) 

Обстеження, методи оцінки 
та контролю при порушенні 

діяльності (ОМО) 

Обстеження, методи оцінки 
та контролю при порушенні 

діяльності (ОМО) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

12.15– 

13.35 

  Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Спортивна 
травматологія 

(ВК.ФТ13) 

Кінезіологічнетейпування 
(ВК.ФТ11) 

Кінезіологічнетейпування 
(ВК.ФТ11) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

14.00– 

15.20 

      Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності (ОМО) 

 
 
 
 


