
РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

3 курс (з 16.01 по 27.01.2023 р.) 

 
День 
тиж-

ня 

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

П
о

н
ед

іл
о

к
 08.45–10.05 Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності ОРА – лекція  

10.30–11.50 Методика та техніка класичного та лікувального масажу – лекція  
12.15–13.35 Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушеннях діяльності ОРА – лекція 
14.00– 15.20  

В
ів

т
о

р
о

к
 

08.45–10.05 Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

   Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

10.30–11.50 Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

 Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

 Кінезіологічне 
тейпування 

12.15–13.35 Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Моторний контроль  

14.00– 15.20    Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

 Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

 

С
ер

ед
а 08.45–10.05  

10.30–11.50 Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушеннях діяльності ОРА – лекція  
12.15–13.35 Долікарська медична допомога – лекція  
14.00– 15.20  

 Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05  Долікарська 
медична допомога   

 Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

 Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

10.30–11.50 Долікарська 
медична допомога   

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Кінезіологічне 
тейпування 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

12.15–13.35 Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Моторний контроль Долікарська 
медична допомога   

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА  

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Долікарська 
медична допомога   



14.00– 15.20    Долікарська 
медична допомога 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

 Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА  

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Моторний контроль  Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА  

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Долікарська 
медична допомога   

  

10.30–11.50 Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Кінезіологічне 
тейпування 

Моторний контроль Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

12.15–13.35 Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

  Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Долікарська 
медична допомога   

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  
14.00– 15.20      Обстеження, методи 

оцінки та контролю 
при порушенні 
діяльності ОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

3 курс (з 30.01 по 03.02.2023 р.) 

 
День 
тиж-

ня 

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

П
о

н
ед

іл
о

к
 08.45–10.05 Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності ОРА – лекція  

10.30–11.50 Методика та техніка класичного та лікувального масажу – лекція  
12.15–13.35 Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушеннях діяльності ОРА – лекція  
14.00– 15.20  

В
ів

т
о

р
о

к
 

08.45–10.05 Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

   Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

10.30–11.50 Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

 Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

 Кінезіологічне 
тейпування 

12.15–13.35 Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

14.00– 15.20    Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

 Моторний контроль  

С
ер

ед
а 08.45–10.05  

10.30–11.50 Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушеннях діяльності ОРА – лекція 
12.15–13.35 Долікарська медична допомога – лекція  
14.00– 15.20  

 Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05  Долікарська 
медична допомога   

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

 Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

10.30–11.50 Долікарська 
медична допомога   

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Долікарська 
медична допомога   

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

12.15–13.35 Методика та техніка 
класичного та 

  Клінічний 
реабілітаційний 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Долікарська 
медична допомога   



лікувального 
масажу  

менеджмент при 
порушеннях  

діяльності ОРА  

при порушенні 
діяльності ОРА  

14.00– 15.20 Моторний контроль   Долікарська 
медична допомога 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

  

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05  Моторний контроль Кінезіологічне 
тейпування 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Долікарська 
медична допомога   

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

 

10.30–11.50 Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Кінезіологічне 
тейпування 

Моторний контроль Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

12.15–13.35 Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Основи 
біомеханічного 

моніторингу  

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

  Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

Долікарська 
медична допомога   

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  
14.00– 15.20        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

3 курс (з 06.02 по 24.02.2023 р.) 

 
День 
тиж-

ня 

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

П
о

н
ед

іл
о

к
 08.45–10.05 Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності ОРА – лекція  

10.30–11.50 Методика та техніка класичного та лікувального масажу – лекція  
12.15–13.35 Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушеннях діяльності ОРА – лекція  
14.00– 15.20 Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушеннях діяльності ОРА – лекція 

В
ів

т
о

р
о

к
 

08.45–10.05 Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

 Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

   Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

10.30–11.50 Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Долікарська 
медична допомога   

 Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

 Кінезіологічне 
тейпування 

12.15–13.35  Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

 

14.00– 15.20    Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

 Моторний контроль  

С
ер

ед
а 08.45–10.05        

10.30–11.50        
12.15–13.35        
14.00– 15.20        

 Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05  Долікарська 
медична допомога   

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

  Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

10.30–11.50 Долікарська 
медична допомога   

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Кінезіологічне 
тейпування 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Методика та 
техніка класичного 

та лікувального 
масажу  

12.15–13.35 Методика та техніка 
класичного та 

Моторний контроль  Клінічний 
реабілітаційний 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Долікарська 
медична допомога   



лікувального 
масажу  

менеджмент при 
порушеннях  

діяльності ОРА  

при порушенні 
діяльності ОРА  

14.00– 15.20        

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Моторний контроль   Кінезіологічне 
тейпування 

Долікарська 
медична допомога   

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

10.30–11.50 Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Долікарська 
медична допомога 

Моторний контроль Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Обстеження, 
методи оцінки та 

контролю при 
порушенні 

діяльності ОРА 
12.15–13.35 Фізичне виховання  

(аквафітнес) 
Основи 

біомеханічного 
моніторингу  

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

  Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

Долікарська 
медична допомога   

 

14.00– 15.20        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

3 курс (з 27.02 по 03.03.2023 р.) 

 
День 
тиж-

ня 

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

П
о

н
ед

іл
о

к
 08.45–10.05 Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності ОРА – лекція  

10.30–11.50 Методика та техніка класичного та лікувального масажу – лекція  
12.15–13.35 Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушеннях діяльності ОРА – лекція  
14.00– 15.20  

В
ів

т
о

р
о

к
 

08.45–10.05 Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Онтокінезіологія 
людини  

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

 Кінезіологічне 
тейпування 

 Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

10.30–11.50 Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Долікарська 
медична допомога   

 Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

 Кінезіологічне 
тейпування 

12.15–13.35 Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Онтокінезіологія 
людини 

14.00– 15.20 Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

  Онтокінезіологія 
людини 

 Моторний контроль  

С
ер

ед
а 08.45–10.05        

10.30–11.50        
12.15–13.35        
14.00– 15.20        

 Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05  Долікарська 
медична допомога   

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Кінезіологічне 
тейпування 

 Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

10.30–11.50 Долікарська 
медична допомога   

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Кінезіологічне 
тейпування 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Методика та 
техніка класичного 

та лікувального 
масажу  



12.15–13.35 Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Моторний контроль Онтокінезіологія 
людини 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА  

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Долікарська 
медична допомога   

14.00– 15.20      Кінезіологічне 
тейпування 

Онтокінезіологія 
людини 

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Моторний контроль Онтокінезіологія 
людини 

 Кінезіологічне 
тейпування 

Долікарська 
медична допомога   

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

10.30–11.50 Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Долікарська 
медична допомога 

Моторний контроль Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Обстеження, 
методи оцінки та 

контролю при 
порушенні 

діяльності ОРА 
12.15–13.35 Фізичне виховання  

(аквафітнес) 
Основи 

біомеханічного 
моніторингу  

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Онтокінезіологія 
людини  

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

Долікарська 
медична допомога   

 

14.00– 15.20   Онтокінезіологія 
людини 

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

 Кінезіологічне 
тейпування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

3 курс (з 06.03 по 10.03.2023 р.) 

 
День 
тиж-

ня 

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

П
о

н
ед

іл
о

к
 08.45–10.05 Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності ОРА – лекція  

10.30–11.50 Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушеннях діяльності ОРА – лекція  
12.15–13.35  
14.00– 15.20  

В
ів

т
о

р
о

к
 

08.45–10.05 Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Онтокінезіологія 
людини  

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

 Кінезіологічне 
тейпування 

 Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

10.30–11.50 Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Долікарська 
медична допомога   

 Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

 Кінезіологічне 
тейпування 

12.15–13.35 Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Онтокінезіологія 
людини 

14.00– 15.20 Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

  Онтокінезіологія 
людини 

 Моторний контроль  

С
ер

ед
а 08.45–10.05        

10.30–11.50        
12.15–13.35        
14.00– 15.20        

 Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05  Долікарська 
медична допомога   

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Кінезіологічне 
тейпування 

 Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

10.30–11.50 Долікарська 
медична допомога   

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Кінезіологічне 
тейпування 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Методика та 
техніка класичного 

та лікувального 
масажу  

12.15–13.35 Методика та техніка Моторний контроль Онтокінезіологія Клінічний Обстеження, методи Фізичне виховання  Долікарська 



класичного та 
лікувального 

масажу  

людини реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

оцінки та контролю 
при порушенні 
діяльності ОРА  

(аквафітнес) медична допомога   

14.00– 15.20      Кінезіологічне 
тейпування 

Онтокінезіологія 
людини 

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Моторний контроль Онтокінезіологія 
людини 

 Кінезіологічне 
тейпування 

Долікарська 
медична допомога   

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

10.30–11.50 Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Долікарська 
медична допомога 

Моторний контроль Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Обстеження, 
методи оцінки та 

контролю при 
порушенні 

діяльності ОРА 
12.15–13.35 Фізичне виховання  

(аквафітнес) 
Основи 

біомеханічного 
моніторингу  

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Онтокінезіологія 
людини  

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

Долікарська 
медична допомога   

 

14.00– 15.20   Онтокінезіологія 
людини 

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

 Кінезіологічне 
тейпування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

3 курс (з 13.03 по 17.03.2023 р.) 

 
День 
тиж-

ня 

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

П
о

н
ед

іл
о

к
 08.45–10.05        

10.30–11.50        
12.15–13.35        
14.00– 15.20        

В
ів

т
о

р
о

к
 

08.45–10.05 Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Онтокінезіологія 
людини  

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

 Кінезіологічне 
тейпування 

 Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

10.30–11.50 Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Долікарська 
медична допомога   

 Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

 Кінезіологічне 
тейпування 

12.15–13.35 Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Онтокінезіологія 
людини 

14.00– 15.20 Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

  Онтокінезіологія 
людини 

 Моторний контроль  

С
ер

ед
а 08.45–10.05        

10.30–11.50        
12.15–13.35        
14.00– 15.20        

 Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05  Долікарська 
медична допомога   

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Кінезіологічне 
тейпування 

 Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

10.30–11.50 Долікарська 
медична допомога   

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Кінезіологічне 
тейпування 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Методика та 
техніка класичного 

та лікувального 
масажу  

12.15–13.35 Методика та техніка Моторний контроль Онтокінезіологія Клінічний Обстеження, методи Фізичне виховання  Долікарська 



класичного та 
лікувального 

масажу  

людини реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

оцінки та контролю 
при порушенні 
діяльності ОРА  

(аквафітнес) медична допомога   

14.00– 15.20      Кінезіологічне 
тейпування 

Онтокінезіологія 
людини 

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Моторний контроль Онтокінезіологія 
людини 

 Кінезіологічне 
тейпування 

Долікарська 
медична допомога   

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

10.30–11.50 Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Долікарська 
медична допомога 

Моторний контроль Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Обстеження, 
методи оцінки та 

контролю при 
порушенні 

діяльності ОРА 
12.15–13.35 Фізичне виховання  

(аквафітнес) 
Основи 

біомеханічного 
моніторингу  

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Онтокінезіологія 
людини  

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

Долікарська 
медична допомога   

 

14.00– 15.20   Онтокінезіологія 
людини 

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

 Кінезіологічне 
тейпування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

3 курс (з 20.03 по 24.03.2023 р.) 

 
День 
тиж-

ня 

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

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05 Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

      

10.30–11.50 Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

Онтокінезіологія 
людини 

    

12.15–13.35  Онтокінезіологія 
людини 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

    

14.00– 15.20        

В
ів

т
о

р
о

к
 

08.45–10.05 Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

 Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

 Кінезіологічне 
тейпування 

 Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

10.30–11.50 Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Долікарська 
медична допомога   

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

 Кінезіологічне 
тейпування 

12.15–13.35 Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Онтокінезіологія 
людини 

14.00– 15.20      Моторний контроль  

С
ер

ед
а 

08.45–10.05    Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

 

Кінезіологічне 
тейпування 

  



10.30–11.50    Онтокінезіологія 
людини 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

  

12.15–13.35      Кінезіологічне 
тейпування 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

14.00– 15.20      Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Онтокінезіологія 
людини 

 Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05  Долікарська 
медична допомога   

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

  Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

10.30–11.50 Долікарська 
медична допомога   

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Кінезіологічне 
тейпування 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Методика та 
техніка класичного 

та лікувального 
масажу  

12.15–13.35 Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Моторний контроль Онтокінезіологія 
людини 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА  

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Долікарська 
медична допомога   

14.00– 15.20        

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Моторний контроль Онтокінезіологія 
людини 

 Кінезіологічне 
тейпування 

Долікарська 
медична допомога   

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

10.30–11.50 Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Долікарська 
медична допомога 

Моторний контроль Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Обстеження, 
методи оцінки та 

контролю при 
порушенні 

діяльності ОРА 
12.15–13.35 Фізичне виховання  

(аквафітнес) 
Основи 

біомеханічного 
моніторингу  

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Онтокінезіологія 
людини  

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

Долікарська 
медична допомога   

 

14.00– 15.20      Кінезіологічне 
тейпування 

 

 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

3 курс (з 27.03 по 31.03.2023 р.) 

 
День 
тиж-

ня 

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

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05 Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

      

10.30–11.50 Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

Онтокінезіологія 
людини 

    

12.15–13.35  Онтокінезіологія 
людини 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

    

14.00– 15.20        

В
ів

т
о

р
о

к
 

08.45–10.05 Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

 Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

 Кінезіологічне 
тейпування 

 Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

10.30–11.50 Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Долікарська 
медична допомога   

 Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

 Кінезіологічне 
тейпування 

12.15–13.35  Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Онтокінезіологія 
людини 

14.00– 15.20    Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

 Моторний контроль  

С
ер

ед
а 

08.45–10.05    Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

Кінезіологічне 
тейпування 

  



10.30–11.50    Онтокінезіологія 
людини 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

  

12.15–13.35      Кінезіологічне 
тейпування 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

14.00– 15.20      Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Онтокінезіологія 
людини 

 Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05  Долікарська 
медична допомога   

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

  Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

10.30–11.50 Долікарська 
медична допомога   

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Кінезіологічне 
тейпування 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Методика та 
техніка класичного 

та лікувального 
масажу  

12.15–13.35 Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Моторний контроль Онтокінезіологія 
людини 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА  

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Долікарська 
медична допомога   

14.00– 15.20        

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Моторний контроль Онтокінезіологія 
людини 

 Кінезіологічне 
тейпування 

Долікарська 
медична допомога   

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

10.30–11.50 Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Долікарська 
медична допомога 

Моторний контроль Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Обстеження, 
методи оцінки та 

контролю при 
порушенні 

діяльності ОРА 
12.15–13.35 Фізичне виховання  

(аквафітнес) 
Основи 

біомеханічного 
моніторингу  

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Онтокінезіологія 
людини  

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

Долікарська 
медична допомога   

 

14.00– 15.20 Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

    Кінезіологічне 
тейпування 

 

 



 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

3 курс (з 03.04 по 14.04.2023 р.) 

 
День 
тиж-

ня 

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

П
о

н
ед

іл
о

к
 08.45–10.05 Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії  

при порушенні діяльності ОРА 
   

10.30–11.50    
12.15–13.35    
14.00– 15.20    

В
ів

т
о

р
о

к
 

08.45–10.05 Кінезіологічне 
тейпування 

 Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

10.30–11.50 Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

 Кінезіологічне 
тейпування 

12.15–13.35 Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Онтокінезіологія 
людини 

14.00– 15.20  Моторний контроль  

С
ер

ед
а 

08.45–10.05 Кінезіологічне 
тейпування 

  

10.30–11.50 Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

  

12.15–13.35  Кінезіологічне 
тейпування 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

14.00– 15.20  Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Онтокінезіологія 
людини 

 Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05   Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

10.30–11.50 Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Методика та 
техніка класичного 

та лікувального 
масажу  



12.15–13.35 Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА  

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Долікарська 
медична допомога   

14.00– 15.20    

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Долікарська 
медична допомога   

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

10.30–11.50 Моторний контроль Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Обстеження, 
методи оцінки та 

контролю при 
порушенні 

діяльності ОРА 
12.15–13.35 Фізична терапія та 

ерготерапія при 
травмах у 

спортсменів 

Долікарська 
медична допомога   

 

14.00– 15.20  Кінезіологічне 
тейпування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

3 курс (з 17.04 по 28.04.2023 р.) 

 
День 
тиж-

ня 

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

П
о

н
ед

іл
о

к
 08.45–10.05 Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії  

при порушенні діяльності ОРА 
   

10.30–11.50    
12.15–13.35    
14.00– 15.20    

В
ів

т
о

р
о

к
 

08.45–10.05 Кінезіологічне 
тейпування 

 Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

10.30–11.50 Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

 Кінезіологічне 
тейпування 

12.15–13.35 Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Онтокінезіологія 
людини 

14.00– 15.20  Моторний контроль  

С
ер

ед
а 

08.45–10.05 Кінезіологічне 
тейпування 

  

10.30–11.50 Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

12.15–13.35 Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

Кінезіологічне 
тейпування 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

14.00– 15.20  Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Онтокінезіологія 
людини 

 Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05   Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

10.30–11.50 Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

  

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Методика та 
техніка класичного 

та лікувального 
масажу  



12.15–13.35 Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА  

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Долікарська 
медична допомога   

14.00– 15.20    

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Долікарська 
медична допомога   

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

10.30–11.50 Моторний контроль Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Обстеження, 
методи оцінки та 

контролю при 
порушенні 

діяльності ОРА 
12.15–13.35 Фізична терапія та 

ерготерапія при 
травмах у 

спортсменів 

Долікарська 
медична допомога   

 

14.00– 15.20  Кінезіологічне 
тейпування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

3 курс (з 01.05 по 12.05.2023 р.) 

 
День 
тиж-

ня 

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

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05 Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

    
Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії  

при порушенні діяльності ОРА 

10.30–11.50 Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

Онтокінезіологія 
людини 

 

12.15–13.35  Онтокінезіологія 
людини 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

 

14.00– 15.20     

В
ів

т
о

р
о

к
 

08.45–10.05 Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

 Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

 

10.30–11.50 Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Долікарська 
медична допомога   

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

12.15–13.35  Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

14.00– 15.20     

С
ер

ед
а 

08.45–10.05    Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

10.30–11.50    Онтокінезіологія 



людини 
12.15–13.35     
14.00– 15.20     

 Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05  Долікарська 
медична допомога   

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

10.30–11.50 Долікарська 
медична допомога   

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Кінезіологічне 
тейпування 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  
12.15–13.35 Методика та техніка 

класичного та 
лікувального 

масажу  

Моторний контроль Онтокінезіологія 
людини 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

14.00– 15.20     

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Моторний контроль Онтокінезіологія 
людини 

 Кінезіологічне 
тейпування 

10.30–11.50 Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Долікарська 
медична допомога 

12.15–13.35 Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Основи 
біомеханічного 

моніторингу  

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Онтокінезіологія 
людини  

14.00– 15.20 Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

3 курс (з 15.05 по 26.05.2023 р.) 

 
День 
тиж-

ня 

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

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05 Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

 Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

  
Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії  

при порушенні діяльності ОРА 

10.30–11.50 Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

Онтокінезіологія 
людини 

 

12.15–13.35  Онтокінезіологія 
людини 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

 

14.00– 15.20     

В
ів

т
о

р
о

к
 

08.45–10.05 Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Онтокінезіологія 
людини 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

 

10.30–11.50 Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Долікарська 
медична допомога   

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

12.15–13.35  Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

14.00– 15.20     

С
ер

ед
а 

08.45–10.05    Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

10.30–11.50    Онтокінезіологія 
людини 

12.15–13.35    Професійна 



комунікація 
іноземною мовою у 

менеджменті 
порушень 

діяльності ОРА 
14.00– 15.20     

 Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05 Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

Долікарська 
медична допомога   

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

10.30–11.50 Долікарська 
медична допомога   

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Кінезіологічне 
тейпування 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  
12.15–13.35 Методика та техніка 

класичного та 
лікувального 

масажу  

Моторний контроль Онтокінезіологія 
людини 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

14.00– 15.20     

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Моторний контроль Основи 
біомеханічного 

моніторингу  

 Кінезіологічне 
тейпування 

10.30–11.50 Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Долікарська 
медична допомога 

12.15–13.35 Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Основи 
біомеханічного 

моніторингу  

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Онтокінезіологія 
людини  

14.00– 15.20 Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

3 курс (з 29.05 по 02.06.2023 р.) 

 
День 
тиж-

ня 

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

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05 Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

 Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Моторний контроль   

10.30–11.50 Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

Онтокінезіологія 
людини 

Кінезіологічне 
тейпування 

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

  

12.15–13.35  Онтокінезіологія 
людини 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

  Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Кінезіологічне 
тейпування 

14.00– 15.20      Моторний контроль Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

В
ів

т
о

р
о

к
 

08.45–10.05 Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Онтокінезіологія 
людини 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

 Кінезіологічне 
тейпування 

 Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

10.30–11.50 Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Долікарська 
медична допомога   

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

 Кінезіологічне 
тейпування 

12.15–13.35 Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Онтокінезіологія 
людини 

14.00– 15.20      Моторний контроль  

С
ер

ед
а 

08.45–10.05 Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Моторний контроль  Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

Кінезіологічне 
тейпування 

  



10.30–11.50 Моторний контроль Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Кінезіологічне 
тейпування 

Онтокінезіологія 
людини 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

12.15–13.35   Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

Кінезіологічне 
тейпування 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

14.00– 15.20      Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Онтокінезіологія 
людини 

 Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05 Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

Долікарська 
медична допомога   

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

  Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

10.30–11.50 Долікарська 
медична допомога   

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Кінезіологічне 
тейпування 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Методика та 
техніка класичного 

та лікувального 
масажу  

12.15–13.35 Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Моторний контроль Онтокінезіологія 
людини 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА  

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Долікарська 
медична допомога   

14.00– 15.20        

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Моторний контроль Основи 
біомеханічного 

моніторингу  

 Кінезіологічне 
тейпування 

Долікарська 
медична допомога   

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

10.30–11.50 Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Долікарська 
медична допомога 

Моторний контроль Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Обстеження, 
методи оцінки та 

контролю при 
порушенні 

діяльності ОРА 
12.15–13.35 Фізичне виховання  

(аквафітнес) 
Основи 

біомеханічного 
моніторингу  

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Онтокінезіологія 
людини  

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

Долікарська 
медична допомога   

 

14.00– 15.20      Кінезіологічне 
тейпування 

 

 

 



 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

3 курс (з 05.06 по 09.06.2023 р.) 

 
День 
тиж-

ня 

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

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05 Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

 Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Моторний контроль   

10.30–11.50 Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

Онтокінезіологія 
людини 

Кінезіологічне 
тейпування 

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

  

12.15–13.35  Онтокінезіологія 
людини 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

  Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Кінезіологічне 
тейпування 

14.00– 15.20      Моторний контроль Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

В
ів

т
о

р
о

к
 

08.45–10.05 Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

 Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

 Кінезіологічне 
тейпування 

 Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

10.30–11.50 Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Долікарська 
медична допомога   

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

 Кінезіологічне 
тейпування 

12.15–13.35  Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Онтокінезіологія 
людини 

14.00– 15.20      Моторний контроль  

С
ер

ед
а 

08.45–10.05 Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Моторний контроль  Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

 

   



10.30–11.50 Моторний контроль Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Кінезіологічне 
тейпування 

Онтокінезіологія 
людини 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

12.15–13.35   Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

Кінезіологічне 
тейпування 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

14.00– 15.20      Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

 

 Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05 Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

Долікарська 
медична допомога   

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

  Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

10.30–11.50 Долікарська 
медична допомога   

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Кінезіологічне 
тейпування 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Методика та 
техніка класичного 

та лікувального 
масажу  

12.15–13.35 Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Моторний контроль  Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА  

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Долікарська 
медична допомога   

14.00– 15.20        

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Моторний контроль Основи 
біомеханічного 

моніторингу  

 Кінезіологічне 
тейпування 

Долікарська 
медична допомога   

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

10.30–11.50 Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Долікарська 
медична допомога 

Моторний контроль Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Обстеження, 
методи оцінки та 

контролю при 
порушенні 

діяльності ОРА 
12.15–13.35 Фізичне виховання  

(аквафітнес) 
Основи 

біомеханічного 
моніторингу  

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

 Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

Долікарська 
медична допомога   

 

14.00– 15.20        

 

 



 

 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

3 курс (з 12.06 по 16.06.2023 р.) 

 
День 
тиж-

ня 

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

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05   Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Моторний контроль   

10.30–11.50   Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

Кінезіологічне 
тейпування 

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

  

12.15–13.35      Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Кінезіологічне 
тейпування 

14.00– 15.20      Моторний контроль Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

В
ів

т
о

р
о

к
 

08.45–10.05 Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Основи 
біомеханічного 

моніторингу  

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

   Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

10.30–11.50 Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Долікарська 
медична допомога   

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

 Кінезіологічне 
тейпування 

12.15–13.35  Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

 

14.00– 15.20      Моторний контроль  

С
ер

ед
а 

08.45–10.05 Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Моторний контроль  Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

   

10.30–11.50 Моторний контроль Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Кінезіологічне 
тейпування 

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  

 Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 



порушень 
діяльності ОРА 

діяльності ОРА  

12.15–13.35 Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

 Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

 Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

14.00– 15.20      Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

 

 Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05 Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

Долікарська 
медична допомога   

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

  Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

10.30–11.50 Долікарська 
медична допомога   

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Кінезіологічне 
тейпування 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА 

Методика та 
техніка класичного 

та лікувального 
масажу  

12.15–13.35 Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Моторний контроль  Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Обстеження, методи 
оцінки та контролю 

при порушенні 
діяльності ОРА  

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Долікарська 
медична допомога   

14.00– 15.20        

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Моторний контроль Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА 

 Кінезіологічне 
тейпування 

Долікарська 
медична допомога   

Професійна 
комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті 

порушень 
діяльності ОРА 

Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

10.30–11.50 Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

Фізичне виховання  
(аквафітнес) 

Долікарська 
медична допомога 

Моторний контроль Клінічний 
реабілітаційний 
менеджмент при 

порушеннях  
діяльності ОРА  

Обстеження, 
методи оцінки та 

контролю при 
порушенні 

діяльності ОРА 
12.15–13.35 Фізичне виховання  

(аквафітнес) 
Основи 

біомеханічного 
моніторингу  

Методика та техніка 
класичного та 
лікувального 

масажу  

 Фізична терапія та 
ерготерапія при 

травмах у 
спортсменів 

Долікарська 
медична допомога   

 

14.00– 15.20        

 

 

 

 


