
-          ЗАТВЕРДЖУЮ  
Перший проректор з НПР 
_____________ Дутчак М.В. 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2019-2020 навчального року 

для студентів, які здобувають ступінь магістра на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 
І курс (з2.03 2020р.) 

 

          
Начальник навчального-методичного відділу______________            Декан факультету здоров’я, фізичного виховання та туризму ________________ 

День 
тижня Час 1М3-ФТ1 1М3-ФТ2 1М3-ФТ3 1М3-ФТ4 1М3-ЕТ1 

П
он

ед
іл

ок
 

8.45-10.05 
ФТ при хронічному 

неспецифічному больовому 
синдромі (1.401) 

Іноземна мова ФТ при хронічних неспецифічних 
захворюваннях сучасності (1.426) Іноземна мова Методи наукового дослідження у 

ФТ та ЄТ(1.403) 

10.30-11.50 ФТ при травмі , політравмі та 
захворюваннях ОРА (1.403) ФТ у нейрореабілітації (1.405) Інформаційні технології у наукової 

діяльності  з ФТ 
ФТ при хронічних 

неспецифічних захворюваннях 
сучасності (1.426) 

Адаптивні та допоміжні 
технології ( ерго.зал 3 корпус) 

12.15-13.35 Іноземна мова ФТ при травмі , політравмі та 
захворюваннях ОРА (1.403)  

Аналіз нормальної та 
патологічної ходьби та підбір 

доп.засобів (1.426) 
Інформаційні технології у 

наукової діяльності  з ЕТ(  5.304) 

14.00-15.20      

15.45-17.05      

   
   

В
ів

то
ро

к 8.45-10.05 
ФТ при хронічних 

неспецифічних захворюваннях 
сучасності (1.426) 

ФТ в акушерстві,гінекології та 
педіатрії (1.403)   

 

10.30-11.50 ФТ в акушерстві,гінекології та 
педіатрії (1.405) 

ФТ при хронічних неспецифічних 
захворюваннях сучасності (1.426) 

ФТ при травмі , політравмі та 
захворюваннях ОРА (1.403) 

ФТ дітей  з органічними  
ураженнями НС  Іноземна мова 

12.15-13.35 Інформаційні технології у 
наукової діяльності  з ФТ  Іноземна мова ФТ при травмі , політравмі та 

захворюваннях ОРА (1.403) 
ЕТ в геріатрії (3 корпус, 

ерго.зал) 

С
ер

ед
а 

8.45-10.05   ФТ в акушерстві,гінекології та 
педіатрії (1.403)   

10.30-11.50  Цілеорієнтована терапія (1.403) ФТ при хронічному неспецифічному 
больовому синдромі (1.401) 

ФТ в акушерстві,гінекології та 
педіатрії (1.426)  

12.15-13.35  ФТ дітей  з органічними  
ураженнями НС (1.403)  Цілеорієнтована терапія (1.426)  

14.00-15.20      

Ч
ет

ве
р 

8.45-10.05 ФТ при ампутаціях кінцівок 
(1.426) 

Інформаційні технології у наукової 
діяльності  з ФТ ФТ в комбустіології (1.403) Інформаційні технології у 

наукової діяльності  з ФТ ЕТ в педіатрії (3 корпус,ерго.зал) 

10.30-11.50 ФТ в комбустіології (1.403) 
Аналіз нормальної та патологічної 

ходьби та підбір доп.засобів 
(1.401) 

ФТ при ампутаціях кінцівок  ФТ у нейрореабілітації (1.426) ЕТ в травматології  і ортопедії   
(3 корпус,ерго.зал) 

12.15-13.35      

14.00-15.20      

П
’я

тн
иц

я 

8.45-10.05      

10.30-11.50     

12.15-13.35     

14.00-15.20      


