
РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на І семестр 2021/2022 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра  

на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

1 курс (з 01.09 по 03.09.2021 р.) 

 

 

 
Час  1М3-ФТ4 

 

8.45-10.05   
10.30-11.50   
12.15-13.35   

14.00-15.20   

 

8.45-10.05   
10.30-11.50   

12.15-13.35   

 

8.45-10.05  Професійно-орієнтовна іноземна мова (2.203) 
10.30-11.50  Професійно-орієнтовна іноземна мова (2.203) 
12.15-13.35  Терапевтичні вміння та навички ерготерапевта (ерго зал) 
14.00-15.20  Біомеханіка та кінезіологія заняттєвої активності (ерго зал) 

 

8.45-10.05  Прикладна теорія ерготерапії (лекція) 

10.30-11.50  Терапевтичні вміння та навички ерготерапевта (лекція) 
12.15-13.35  Біомеханіка та кінезіологія заняттєвої активності (лекція) 
14.00-15.20   

 

8.45-10.05   
10.30-11.50   
12.15-13.35   
14.00-15.20   

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на І семестр 2021/2022 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра  

на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

1 курс (з 06.09 по 10.09.2021 р.) 

 

 

 

 
Час  1М3-ФТ4 

 

8.45-10.05  Прикладна теорія ерготерапії (ерго зал) 
10.30-11.50  Терапевтичні вміння та навички ерготерапевта (ерго зал) 
12.15-13.35  Професійно-орієнтовна іноземна мова (2.203) 

14.00-15.20  Професійно-орієнтовна іноземна мова (2.203) 

 

8.45-10.05   
10.30-11.50   

12.15-13.35   

 

8.45-10.05  Біомеханіка та кінезіологія заняттєвої активності (ерго зал) 
10.30-11.50  Професійно-орієнтовна іноземна мова (2.204) 
12.15-13.35   
14.00-15.20   

 

8.45-10.05   

10.30-11.50   
12.15-13.35   
14.00-15.20   

 

8.45-10.05  Біомеханіка та кінезіологія заняттєвої активності (лекція) 
10.30-11.50  Прикладна теорія ерготерапії (лекція) 
12.15-13.35  Терапевтичні вміння та навички ерготерапевта (лекція) 
14.00-15.20   

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на І семестр 2021/2022 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра  

на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

1 курс (з 13.09 по 17.09.2021 р.) 

 

 

 
Час  1М3-ФТ4 

 

8.45-10.05  Прикладна теорія ерготерапії (ерго зал) 
10.30-11.50  Терапевтичні вміння та навички ерготерапевта (ерго зал) 
12.15-13.35  Професійно-орієнтовна іноземна мова (2.203) 

14.00-15.20  Професійно-орієнтовна іноземна мова (2.203) 

 

8.45-10.05   
10.30-11.50   

12.15-13.35   

 

8.45-10.05  Біомеханіка та кінезіологія заняттєвої активності (ерго зал) 
10.30-11.50  Професійно-орієнтовна іноземна мова (2.204) 
12.15-13.35   
14.00-15.20   

 

8.45-10.05   

10.30-11.50   
12.15-13.35   
14.00-15.20   

 

8.45-10.05  Прикладна теорія ерготерапії (лекція) 
10.30-11.50  Методи наукового дослідження у ФТ та ЕТ (лекція) 
12.15-13.35  Біомеханіка та кінезіологія заняттєвої активності (лекція) 
14.00-15.20   

 



 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на І семестр 2021/2022 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра  

на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

1 курс (з 20.09 по 24.09.2021 р.) 

 

 

 
Час  1М3-ФТ4 

 

8.45-10.05  Прикладна теорія ерготерапії (ерго зал) 
10.30-11.50  Терапевтичні вміння та навички ерготерапевта (ерго зал) 
12.15-13.35  Професійно-орієнтовна іноземна мова (2.203) 

14.00-15.20   

 

8.45-10.05   
10.30-11.50   

12.15-13.35   

 

8.45-10.05  Біомеханіка та кінезіологія заняттєвої активності (ерго зал) 
10.30-11.50  Професійно-орієнтовна іноземна мова (2.312) 
12.15-13.35   
14.00-15.20   

 

8.45-10.05   

10.30-11.50   
12.15-13.35   
14.00-15.20   

 

8.45-10.05  Прикладна теорія ерготерапії (лекція) 
10.30-11.50  Методи наукового дослідження у ФТ та ЕТ (лекція) 
12.15-13.35  Біомеханіка та кінезіологія заняттєвої активності (лекція) 
14.00-15.20   

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на І семестр 2021/2022 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра  

на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

1 курс (з 27.09 по 01.10.2021 р.) 

 

 

 
Час  1М3-ФТ4 

 

8.45-10.05  Прикладна теорія ерготерапії (ерго зал) 
10.30-11.50  Терапевтичні вміння та навички ерготерапевта (ерго зал) 
12.15-13.35  Професійно-орієнтовна іноземна мова (2.203) 

14.00-15.20   

 

8.45-10.05   
10.30-11.50   

12.15-13.35   

 

8.45-10.05  Біомеханіка та кінезіологія заняттєвої активності (ерго зал) 
10.30-11.50  Професійно-орієнтовна іноземна мова (2.204) 
12.15-13.35   
14.00-15.20   

 

8.45-10.05   

10.30-11.50   
12.15-13.35   
14.00-15.20   

 

8.45-10.05  Прикладна теорія ерготерапії (лекція) 
10.30-11.50  Методи наукового дослідження у ФТ та ЕТ (лекція) 
12.15-13.35  Біомеханіка та кінезіологія заняттєвої активності (лекція) 
14.00-15.20  Ерготерапія в травматології і ортопедії (лекція) 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на І семестр 2021/2022 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра  

на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

1 курс (з 04.10 по 29.10.2021 р.) 

 
 

 
Час  1М3-ФТ4 

 

8.45-10.05  Прикладна теорія ерготерапії (прак.) 
10.30-11.50  Прикладна теорія ерготерапії (лекція) 
12.15-13.35  Професійно-орієнтовна іноземна мова (прак.) 

14.00-15.20   

 

8.45-10.05   
10.30-11.50   

12.15-13.35   

 

8.45-10.05  Терапевтичні вміння та навички ерготерапевта (прак.) 
10.30-11.50  Професійно-орієнтовна іноземна мова (прак.) 
12.15-13.35  Біомеханіка та кінезіологія заняттєвої активності (прак.) 
14.00-15.20   

 

8.45-10.05   

10.30-11.50   
12.15-13.35   
14.00-15.20   

 

8.45-10.05  Методи наукового дослідження у ФТ та ЕТ (прак.) 
10.30-11.50  Методи наукового дослідження у ФТ та ЕТ (лекція) 
12.15-13.35  Ерготерапія в травматології і ортопедії (лекція) 
14.00-15.20   

 


