
          ЗАТВЕРДЖУЮ  
Перший проректор з НПР 
_____________ Дутчак М.В. 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2019-2020 навчального року 

для студентів, які здобувають ступінь бакалавра на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 
ІІ курс (з 25.11 по 13.12.2019 р.) 

 
День 
тижня Час 23-ФТ1 23-ФТ2 23-ФТ3 23-ФТ4 

по
не

ді
ло

к 
14.00-15.20 Педагогіка та психологія (4.305   Педагогіка та психологія (4.108) 
15.45-17.05 Загальна фізіологія людини та патологічна фізіологія (4.311) 

17.20-18.40 
Клінічний реабілітаційний 

менеджмент при порушенні СС 
системи (1.407) 

Внутрішні хірургічні хвороби (1.403) Терапевтичні вправи (1.406) Клінічний реабілітаційний 
менеджмент при ВХХ. (1.409) 

19.00-20.20  Внутрішні хірургічні хвороби (1.403)  Клінічний реабілітаційний 
менеджмент при ВХХ. (1.409) 

ві
вт

ор
ок

 

14.00-15.20  Педагогіка та психологія (4.305)  Педагогіка та психологія (4.401) 
15.45-17.05 Педагогіка та психологія (4.311) Терапевтичні вправи (1.406) Педагогіка та психологія (4.108) Терапевтичні вправи (1.426) 

17.20-18.40 Внутрішні хірургічні хвороби (1.403) Педагогіка та психологія (4.311) Клінічний реабілітаційний 
менеджмент при ВХХ. (1.409)  

19.00-20.20 Внутрішні хірургічні хвороби (1.403)  Клінічний реабілітаційний 
менеджмент при ВХХ. (1.409)  

се
ре

да
 

14.00-15.20 Пропедевтика внутрішніх хвороб 
(1.407) 

Загальна фізіологія людини  та 
патологічна фізіологія (2.401) Фізіологія рухової активності (2.403) 

Клінічний реабілітаційний 
менеджмент при порушенні СС 

системи (1.409) 

15.45-17.05 Загальна фізіологія людини  та 
патологічна фізіологія (2.402) 

Пропедевтика внутрішніх хвороб 
(1.407) 

Клінічний реабілітаційний 
менеджмент при порушенні СС 

системи (1.409) 
Фізіологія рухової активності (2.403) 

17.20-18.40  Клінічний реабілітаційний 
менеджмент при ВХХ. (1.409) 

Клінічний реабілітаційний 
менеджмент при порушенні СС 

системи (1.409) 
Внутрішні хірургічні хвороби (1.403) 

19.00-20.20  Клінічний реабілітаційний 
менеджмент при ВХХ. (1.409)  Внутрішні хірургічні хвороби (1.403) 

че
тв

ер
 

14.00-15.20 Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушенні діяльності серцево-судинної та дихательної систем (1.209) 

15.45-17.05 Терапевтичні вправи (1.426)  Педагогіка та психологія (4.108) 
Клінічний реабілітаційний 

менеджмент при порушенні СС 
системи (1.403) 

17.20-18.40 Клінічний реабілітаційний 
менеджмент при ВХХ. (1.409)  Внутрішні хірургічні хвороби (1.403)  

19.00-20.20 Клінічний реабілітаційний 
менеджмент при ВХХ. (1.409)  Внутрішні хірургічні хвороби (1.403)  

п,
ят

ни
ця

 

12.15-13.35     

14.00-15.20 
Клінічний реабілітаційний 

менеджмент при порушенні СС 
системи (1.407) 

Фізіологія рухової активності (2.401) Пропедевтика внутрішніх хвороб 
(1.406) 

Загальна фізіологія людини  та 
патологічна фізіологія (2.402) 

15.45-17.05 Фізіологія рухової активності (2.401) 
Клінічний реабілітаційний 

менеджмент при порушенні СС 
системи (1.407) 

Загальна фізіологія людини  та 
патологічна фізіологія (2.402 

Пропедевтика внутрішніх хвороб 
(1.406) 

17.20-18.40  
Клінічний реабілітаційний 

менеджмент при порушенні СС 
системи (1.407) 

  



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


