
Розклад занять 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра (спеціалізація - фізична терапія)  

на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

1 курс (з 16.01 по 03.02.2023) 

 

День 

тижня 

Час 1М3-ФТ1 1М3-ФТ2 1М3-ФТ3 1М3-ФТ4 1М3-ФТ5 

П
о
н

ед
іл

о
к
 08.45-10.05 Інформаційні технології у науковій діяльності у фізичній терапії та ерготерапії – лекція  

10.30-11.50 Методи наукового дослідження у фізичній терапії та ерготерапії – лекція  

12.15-13.35 Фізична терапія при травмі, політравмі та захворюваннях ОРА – лекція  

14.00-15.20      

В
ів

то
р
о
к
 

08.45-10.05 Фізична терапія в педіатрії – лекція  

10.30-11.50 Фізична терапія при хронічних неспецифічних захворюваннях сучасності – лекція 

12.15-13.35 Фізична терапія при хронічному неспецифічному больовому синдромі – лекція  Фізична терапія при 

ампутації кінцівок – 

лекція  

14.00-15.20      

С
ер

ед
а 

08.45-10.05 Інформаційні 

технології у науковій 

діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 

Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 

Фізична терапія при 

хронічному 

неспецифічному 

больовому синдромі  

Фізична терапія при 

ампутації кінцівок   

10.30-11.50 Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 

Інформаційні 

технології у науковій 

діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Інформаційні 

технології у науковій 

діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 

Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 

12.15-13.35 Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

Фізична терапія в 

педіатрії  

Фізична терапія в 

педіатрії  

Інформаційні 

технології у науковій 

діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Інформаційні 

технології у науковій 

діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії 

14.00-15.20      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч
ет

в
ер

 

08.45-10.05 Фізична терапія при 

хронічному 

неспецифічному 

больовому синдромі  

Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

 Фізична терапія в 

педіатрії  

Фізична терапія в 

педіатрії  

10.30-11.50 Фізична терапія в 

педіатрії  

Фізична терапія при 

хронічному 

неспецифічному 

больовому синдромі  

 Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

12.15-13.35   Фізична терапія при 

хронічному 

неспецифічному 

больовому синдромі  

  

14.00-15.20   Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

  

П
՚я

тн
и

ц
я
 08.45-10.05      

10.30-11.50      

12.15-13.35      

14.00-15.20      



Розклад занять 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра (спеціалізація - фізична терапія)  

на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

1 курс (з 06.02 по 17.02.2023) 

 

День 

тижня 

Час 1М3-ФТ1 1М3-ФТ2 1М3-ФТ3 1М3-ФТ4 1М3-ФТ5 

П
о
н

ед
іл

о
к
 08.45-10.05  

10.30-11.50 Методи наукового дослідження у фізичній терапії та ерготерапії – лекція  

12.15-13.35 Фізична терапія при травмі, політравмі та захворюваннях ОРА – лекція  

14.00-15.20      

В
ів

то
р
о
к
 

08.45-10.05 Фізична терапія в педіатрії – лекція  

10.30-11.50 Фізична терапія при хронічних неспецифічних захворюваннях сучасності – лекція 

12.15-13.35 Фізична терапія при хронічному неспецифічному больовому синдромі – лекція  Фізична терапія при 

ампутації кінцівок – 

лекція  

14.00-15.20      

С
ер

ед
а 

08.45-10.05 Інформаційні 

технології у науковій 

діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 

Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 

Фізична терапія при 

хронічному 

неспецифічному 

больовому синдромі  

Фізична терапія при 

ампутації кінцівок   

10.30-11.50 Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 

Інформаційні 

технології у науковій 

діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Інформаційні 

технології у науковій 

діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 

Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 

12.15-13.35 Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

Фізична терапія в 

педіатрії  

Фізична терапія в 

педіатрії  

Інформаційні 

технології у науковій 

діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Інформаційні 

технології у науковій 

діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії 

14.00-15.20      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч
ет

в
ер

 

08.45-10.05 Фізична терапія при 

хронічному 

неспецифічному 

больовому синдромі  

Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

 Фізична терапія в 

педіатрії  

Фізична терапія в 

педіатрії  

10.30-11.50 Фізична терапія в 

педіатрії  

Фізична терапія при 

хронічному 

неспецифічному 

больовому синдромі  

 Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

12.15-13.35   Фізична терапія при 

хронічному 

неспецифічному 

больовому синдромі  

  

14.00-15.20   Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

  

П
՚я

тн
и

ц
я
 08.45-10.05      

10.30-11.50      

12.15-13.35      

14.00-15.20      



Розклад занять 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра (спеціалізація - фізична терапія)  

на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

1 курс (з 20.02 по 24.02.2023) 

 

День 

тижня 

Час 1М3-ФТ1 1М3-ФТ2 1М3-ФТ3 1М3-ФТ4 1М3-ФТ5 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

08.45-10.05      

10.30-11.50  Методи наукового 

дослідження у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Методи наукового 

дослідження у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Фізична терапія при 

травмі, політравмі та 

захворюваннях ОРА 

Фізична терапія при 

травмі, політравмі та 

захворюваннях ОРА 

12.15-13.35  Фізична терапія при 

травмі, політравмі та 

захворюваннях ОРА 

Фізична терапія при 

травмі, політравмі та 

захворюваннях ОРА 

Методи наукового 

дослідження у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Методи наукового 

дослідження у фізичній 

терапії та ерготерапії 

14.00-15.20      

В
ів

то
р
о
к
 

08.45-10.05 Фізична терапія в педіатрії – лекція  

10.30-11.50 Методи наукового дослідження у фізичній терапії та ерготерапії – лекція 

12.15-13.35 Фізична терапія при хронічному неспецифічному больовому синдромі – лекція  Фізична терапія при 

ампутації кінцівок – 

лекція  

14.00-15.20      

С
ер

ед
а 

08.45-10.05 Інформаційні 

технології у науковій 

діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 

Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 

Фізична терапія при 

хронічному 

неспецифічному 

больовому синдромі  

Фізична терапія при 

ампутації кінцівок   

10.30-11.50 Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 

Інформаційні 

технології у науковій 

діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Інформаційні 

технології у науковій 

діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 

Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 



 

 

 

 

 

 

12.15-13.35 Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

Фізична терапія в 

педіатрії  

Фізична терапія в 

педіатрії  

Інформаційні 

технології у науковій 

діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Інформаційні 

технології у науковій 

діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії 

14.00-15.20      

Ч
ет

в
ер

 

08.45-10.05 Фізична терапія при 

хронічному 

неспецифічному 

больовому синдромі  

Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

 Фізична терапія в 

педіатрії  

Фізична терапія в 

педіатрії  

10.30-11.50 Фізична терапія в 

педіатрії  

Фізична терапія при 

хронічному 

неспецифічному 

больовому синдромі  

 Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

12.15-13.35 Фізична терапія при 

травмі, політравмі та 

захворюваннях ОРА 

 Фізична терапія при 

хронічному 

неспецифічному 

больовому синдромі  

  

14.00-15.20 Методи наукового 

дослідження у фізичній 

терапії та ерготерапії 

 Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

  

П
՚я

тн
и

ц
я
 08.45-10.05      

10.30-11.50      

12.15-13.35      

14.00-15.20      



Розклад занять 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра (спеціалізація - фізична терапія)  

на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

1 курс (з 27.02 по 03.03.2023) 

День 

тижня 

Час 1М3-ФТ1 1М3-ФТ2 1М3-ФТ3 1М3-ФТ4 1М3-ФТ5 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

08.45-10.05      

10.30-11.50  Методи наукового 

дослідження у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Методи наукового 

дослідження у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Фізична терапія при 

травмі, політравмі та 

захворюваннях ОРА 

Фізична терапія при 

травмі, політравмі та 

захворюваннях ОРА 

12.15-13.35  Фізична терапія при 

травмі, політравмі та 

захворюваннях ОРА 

Фізична терапія при 

травмі, політравмі та 

захворюваннях ОРА 

Методи наукового 

дослідження у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Методи наукового 

дослідження у фізичній 

терапії та ерготерапії 

14.00-15.20      

В
ів

то
р
о
к
 08.45-10.05 Фізична терапія при ампутації кінцівок – лекція   

10.30-11.50 Методи наукового дослідження у фізичній терапії та ерготерапії – лекція 

12.15-13.35 Фізична терапія в акушерстві, гінекології – лекція  

14.00-15.20 Фізична терапія дітей з органічними 

ураженнями нервової системи – лекція  

 Фізична терапія дітей з органічними 

ураженнями нервової системи – лекція  

С
ер

ед
а 

08.45-10.05 Інформаційні 

технології у науковій 

діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 

Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 

Фізична терапія при 

хронічному 

неспецифічному 

больовому синдромі  

Фізична терапія при 

ампутації кінцівок   

10.30-11.50 Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 

Інформаційні 

технології у науковій 

діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Інформаційні 

технології у науковій 

діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 

Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 

12.15-13.35 Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

Фізична терапія в 

педіатрії  

Фізична терапія в 

педіатрії  

Інформаційні 

технології у науковій 

діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Інформаційні 

технології у науковій 

діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії 



 

 

 

 

 

 

 

 

14.00-15.20   Етика, деонтологія та комунікація – лекція  

Ч
ет

в
ер

 
08.45-10.05 Фізична терапія при 

хронічному 

неспецифічному 

больовому синдромі  

Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

 Фізична терапія в 

педіатрії  

Фізична терапія в 

педіатрії  

10.30-11.50 Фізична терапія в 

педіатрії  

Фізична терапія при 

хронічному 

неспецифічному 

больовому синдромі  

 Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

12.15-13.35 Фізична терапія при 

травмі, політравмі та 

захворюваннях ОРА 

 Фізична терапія при 

хронічному 

неспецифічному 

больовому синдромі  

  

14.00-15.20 Методи наукового 

дослідження у фізичній 

терапії та ерготерапії 

 Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

  

П
՚я

тн
и

ц
я
 08.45-10.05      

10.30-11.50      

12.15-13.35      

14.00-15.20      



Розклад занять 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра (спеціалізація - фізична терапія)  

на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

1 курс (з 06.03 по 17.03.2023) 

День 

тижня 

Час 1М3-ФТ1 1М3-ФТ2 1М3-ФТ3 1М3-ФТ4 1М3-ФТ5 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

08.45-10.05      

10.30-11.50  Методи наукового 

дослідження у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Методи наукового 

дослідження у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Фізична терапія при 

травмі, політравмі та 

захворюваннях ОРА 

Фізична терапія при 

травмі, політравмі та 

захворюваннях ОРА 

12.15-13.35  Фізична терапія при 

травмі, політравмі та 

захворюваннях ОРА 

Фізична терапія при 

травмі, політравмі та 

захворюваннях ОРА 

Методи наукового 

дослідження у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Методи наукового 

дослідження у фізичній 

терапії та ерготерапії 

14.00-15.20      

В
ів

то
р
о
к
 08.45-10.05 Фізична терапія при ампутації кінцівок – лекція   

10.30-11.50 Фізична терапія в акушерстві, гінекології – лекція  

12.15-13.35 Фізична терапія дітей з органічними 

ураженнями нервової системи – лекція  

 Фізична терапія дітей з органічними 

ураженнями нервової системи – лекція  

14.00-15.20    

С
ер

ед
а 

08.45-10.05 Інформаційні 

технології у науковій 

діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 

Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 

Фізична терапія при 

хронічному 

неспецифічному 

больовому синдромі  

Фізична терапія при 

ампутації кінцівок   

10.30-11.50 Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 

Інформаційні 

технології у науковій 

діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Інформаційні 

технології у науковій 

діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 

Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 

12.15-13.35 Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

Фізична терапія в 

педіатрії  

Фізична терапія в 

педіатрії  

Інформаційні 

технології у науковій 

діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Інформаційні 

технології у науковій 

діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії 



 

 

 

 

 

 

 

 

14.00-15.20   Етика, деонтологія та комунікація – лекція  

Ч
ет

в
ер

 
08.45-10.05 Фізична терапія при 

хронічному 

неспецифічному 

больовому синдромі  

Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

 Фізична терапія в 

педіатрії  

Фізична терапія в 

педіатрії  

10.30-11.50 Фізична терапія в 

педіатрії  

Фізична терапія при 

хронічному 

неспецифічному 

больовому синдромі  

 Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

12.15-13.35 Фізична терапія при 

травмі, політравмі та 

захворюваннях ОРА 

 Фізична терапія при 

хронічному 

неспецифічному 

больовому синдромі  

  

14.00-15.20 Методи наукового 

дослідження у фізичній 

терапії та ерготерапії 

 Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

  

П
՚я

тн
и

ц
я
 08.45-10.05      

10.30-11.50      

12.15-13.35      

14.00-15.20      



Розклад занять 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра (спеціалізація - фізична терапія)  

на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

1 курс (з 20.03 по 31.03.2023) 

День 

тижня 

Час 1М3-ФТ1 1М3-ФТ2 1М3-ФТ3 1М3-ФТ4 1М3-ФТ5 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

08.45-10.05 Методи наукового 

дослідження у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

   

10.30-11.50 Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

Методи наукового 

дослідження у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Методи наукового 

дослідження у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Фізична терапія при 

травмі, політравмі та 

захворюваннях ОРА 

Фізична терапія при 

травмі, політравмі та 

захворюваннях ОРА 

12.15-13.35  Фізична терапія при 

травмі, політравмі та 

захворюваннях ОРА 

Фізична терапія при 

травмі, політравмі та 

захворюваннях ОРА 

Методи наукового 

дослідження у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Методи наукового 

дослідження у фізичній 

терапії та ерготерапії 

14.00-15.20      

В
ів

то
р
о
к
 08.45-10.05 Фізична терапія при ампутації кінцівок – лекція   

10.30-11.50 Фізична терапія в акушерстві, гінекології – лекція  

12.15-13.35 Фізична терапія дітей з органічними 

ураженнями нервової системи – лекція  

 Фізична терапія дітей з органічними 

ураженнями нервової системи – лекція  

14.00-15.20    

С
ер

ед
а 

08.45-10.05 Інформаційні 

технології у науковій 

діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 

Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 

Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

10.30-11.50 Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 

Інформаційні 

технології у науковій 

діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Інформаційні 

технології у науковій 

діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 

Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.15-13.35 Фізична терапія при 

травмі, політравмі та 

захворюваннях ОРА 

 Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

Інформаційні 

технології у науковій 

діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Інформаційні 

технології у науковій 

діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії 

14.00-15.20   Етика, деонтологія та комунікація – лекція  

Ч
ет

в
ер

 

08.45-10.05      

10.30-11.50      

12.15-13.35      

14.00-15.20      

П
՚я

тн
и

ц
я
 08.45-10.05      

10.30-11.50      

12.15-13.35      

14.00-15.20      



Розклад занять 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра (спеціалізація - фізична терапія)  

на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

1 курс (з 03.04 по 07.04.2023) 

День 

тижня 

Час 1М3-ФТ1 1М3-ФТ2 1М3-ФТ3 1М3-ФТ4 1М3-ФТ5 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

08.45-10.05 Методи наукового 

дослідження у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

   

10.30-11.50 Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

Методи наукового 

дослідження у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Методи наукового 

дослідження у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Фізична терапія при 

травмі, політравмі та 

захворюваннях ОРА 

Фізична терапія при 

травмі, політравмі та 

захворюваннях ОРА 

12.15-13.35 Фізична терапія при 

ампутації кінцівок 

Фізична терапія при 

травмі, політравмі та 

захворюваннях ОРА 

Фізична терапія при 

травмі, політравмі та 

захворюваннях ОРА 

Методи наукового 

дослідження у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Методи наукового 

дослідження у фізичній 

терапії та ерготерапії 

14.00-15.20      

В
ів

то
р
о
к
 08.45-10.05 Фізична терапія при ампутації кінцівок – лекція   

10.30-11.50 Фізична терапія в акушерстві, гінекології – лекція  

12.15-13.35 Фізична терапія дітей з органічними 

ураженнями нервової системи – лекція  

 Фізична терапія дітей з органічними 

ураженнями нервової системи – лекція  

14.00-15.20    

С
ер

ед
а 

08.45-10.05 Інформаційні 

технології у науковій 

діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 

Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 

Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

10.30-11.50 Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 

Інформаційні 

технології у науковій 

діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Інформаційні 

технології у науковій 

діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 

Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 



 

 

 

 

 

12.15-13.35 Фізична терапія при 

травмі, політравмі та 

захворюваннях ОРА 

 Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

Інформаційні 

технології у науковій 

діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Інформаційні 

технології у науковій 

діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії 

14.00-15.20 Фізична терапія дітей з 

органічними 

ураженнями нервової 

системи 

 Етика, деонтологія та комунікація – лекція  

Ч
ет

в
ер

 

08.45-10.05  Фізична терапія при 

ампутації кінцівок 

  Фізична терапія дітей з 

органічними 

ураженнями нервової 

системи 

10.30-11.50  Фізична терапія дітей з 

органічними 

ураженнями нервової 

системи 

Фізична терапія при 

ампутації кінцівок 

Етика, деонтологія та 

комунікація 

Етика, деонтологія та 

комунікація 

12.15-13.35   Етика, деонтологія та 

комунікація 

Фізична терапія дітей з 

органічними 

ураженнями нервової 

системи 

 

14.00-15.20      

П
՚я

тн
и

ц
я
 08.45-10.05      

10.30-11.50      

12.15-13.35      

14.00-15.20      



 

Розклад занять 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра (спеціалізація - фізична терапія)  

на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

1 курс (з 10.04 по 28.04.2023) 

 

День 

тижня 

Час 1М3-ФТ1 1М3-ФТ2 1М3-ФТ3 1М3-ФТ4 1М3-ФТ5 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

08.45-10.05 Методи наукового 

дослідження у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Комунікація іноземною 

мовою у галузі охорони 

здоров՚я 

   

10.30-11.50 Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

Методи наукового 

дослідження у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Методи наукового 

дослідження у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Фізична терапія при 

травмі, політравмі та 

захворюваннях ОРА 

Фізична терапія при 

травмі, політравмі та 

захворюваннях ОРА 

12.15-13.35 Комунікація іноземною 

мовою у галузі охорони 

здоров՚я 

Фізична терапія при 

травмі, політравмі та 

захворюваннях ОРА 

Фізична терапія при 

травмі, політравмі та 

захворюваннях ОРА 

Методи наукового 

дослідження у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Методи наукового 

дослідження у фізичній 

терапії та ерготерапії 

14.00-15.20      

В
ів

то
р

о
к
 

08.45-10.05 Фізична терапія в 

акушерстві, гінекології 

   Комунікація іноземною 

мовою у галузі охорони 

здоров՚я 

10.30-11.50 Фізична терапія при 

ампутації кінцівок 

  Фізична терапія в 

акушерстві, гінекології 

Фізична терапія в 

акушерстві, гінекології 

12.15-13.35    Комунікація іноземною 

мовою у галузі охорони 

здоров՚я 

 

14.00-15.20      

С
ер

ед
а 

08.45-10.05 Фізична терапія дітей з 

органічними 

ураженнями нервової 

системи 

Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 

Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 

Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 



 

 

 

 

 

10.30-11.50 Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 

Фізична терапія в 

акушерстві, гінекології 

Фізична терапія в 

акушерстві, гінекології 

Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 

Фізична терапія при 

хронічних 

неспецифічних 

захворюваннях 

сучасності 

12.15-13.35 Фізична терапія при 

травмі, політравмі та 

захворюваннях ОРА 

Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

Професійно-

орієнтована іноземна 

мова 

  

14.00-15.20    

Ч
ет

в
ер

 

08.45-10.05  Фізична терапія при 

ампутації кінцівок 

Комунікація іноземною 

мовою у галузі охорони 

здоров՚я 

 Фізична терапія дітей з 

органічними 

ураженнями нервової 

системи 

10.30-11.50  Фізична терапія дітей з 

органічними 

ураженнями нервової 

системи 

Фізична терапія при 

ампутації кінцівок 

Етика, деонтологія та 

комунікація 

Етика, деонтологія та 

комунікація 

12.15-13.35   Етика, деонтологія та 

комунікація 

Фізична терапія дітей з 

органічними 

ураженнями нервової 

системи 

 

14.00-15.20      

П
՚я

тн
и

ц
я
 08.45-10.05      

10.30-11.50      

12.15-13.35      

14.00-15.20      



Розклад занять 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра (спеціалізація - фізична терапія)  

на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

1 курс (з 01.05 по 26.05.2023) 

 

День 

тижня 

Час 1М3-ФТ1 1М3-ФТ2 1М3-ФТ3 1М3-ФТ4 1М3-ФТ5 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

08.45-10.05 Методи наукового 

дослідження у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Комунікація іноземною 

мовою у галузі охорони 

здоров՚я 

  Комунікація іноземною 

мовою у галузі охорони 

здоров՚я 

10.30-11.50 Комунікація іноземною 

мовою у галузі охорони 

здоров՚я 

Методи наукового 

дослідження у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Методи наукового 

дослідження у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Фізична терапія при 

травмі, політравмі та 

захворюваннях ОРА 

Фізична терапія при 

травмі, політравмі та 

захворюваннях ОРА 

12.15-13.35 Комунікація іноземною 

мовою у галузі охорони 

здоров՚я 

Фізична терапія при 

травмі, політравмі та 

захворюваннях ОРА 

Фізична терапія при 

травмі, політравмі та 

захворюваннях ОРА 

Методи наукового 

дослідження у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Методи наукового 

дослідження у фізичній 

терапії та ерготерапії 

14.00-15.20      

В
ів

то
р

о
к
 

08.45-10.05 Фізична терапія в 

акушерстві, гінекології 

   Комунікація іноземною 

мовою у галузі охорони 

здоров՚я 

10.30-11.50 Фізична терапія при 

ампутації кінцівок 

  Фізична терапія в 

акушерстві, гінекології 

Фізична терапія в 

акушерстві, гінекології 

12.15-13.35    Комунікація іноземною 

мовою у галузі охорони 

здоров՚я 

 

14.00-15.20      

С
ер

ед
а 

08.45-10.05 Фізична терапія дітей з 

органічними 

ураженнями нервової 

системи 

Комунікація іноземною 

мовою у галузі охорони 

здоров՚я 

   

10.30-11.50 Фізична терапія при 

травмі, політравмі та 

захворюваннях ОРА 

Фізична терапія в 

акушерстві, гінекології 

Фізична терапія в 

акушерстві, гінекології 
  



 

 

 

12.15-13.35   Комунікація іноземною 

мовою у галузі охорони 

здоров՚я 

  

14.00-15.20    

Ч
ет

в
ер

 

08.45-10.05  Фізична терапія при 

ампутації кінцівок 

Комунікація іноземною 

мовою у галузі охорони 

здоров՚я 

 Фізична терапія дітей з 

органічними 

ураженнями нервової 

системи 

10.30-11.50  Фізична терапія дітей з 

органічними 

ураженнями нервової 

системи 

Фізична терапія при 

ампутації кінцівок 

Етика, деонтологія та 

комунікація 

Етика, деонтологія та 

комунікація 

12.15-13.35   Етика, деонтологія та 

комунікація 

Фізична терапія дітей з 

органічними 

ураженнями нервової 

системи 

 

14.00-15.20    Комунікація іноземною 

мовою у галузі охорони 

здоров՚я 

 

П
՚я

тн
и

ц
я
 08.45-10.05      

10.30-11.50      

12.15-13.35      

14.00-15.20      


