
 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

2 курс (з 16.01 по 10.02.2023 р.) 

 

День 
тижня 

Час 23-ФТ1 23-ФТ2 23-ФТ3 23-ФТ4 23-ФТ5 

П
о

н
ед

іл
о

к
 14.00–15.20 Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при порушеннях діяльності серцево-судинної та дихальної систем 

15.45–17.05 
17.30–18.50 
19.15–20.35 

В
ів

т
о

р
о

к
 14.00–15.20 

15.45–17.05 

17.30–18.50 

19.15–20.35 

С
ер

ед
а 14.00–15.20 

15.45–17.05 
17.30–18.50 
19.15–20.35 

Ч
ет

в
ер

 14.00–15.20 
15.45–17.05 
17.30–18.50 
19.15–20.35 

П
`я

т
н

и
ц

я
 12.15-13.35 

14.00–15.20 
15.45–17.05 
17.30–18.50 
19.15–20.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

2 курс (з 13.02 по 24.02.2023 р.) 

 

День 
тижня 

Час 23-ФТ1 23-ФТ2 23-ФТ3 23-ФТ4 23-ФТ5 

П
о

н
ед

іл
о

к
 12.15-13.35 Терапевтичні вправи – лекція  

14.00–15.20 Педагогіка та психологія – лекція  
15.45–17.05 Преформовані фізичні чинники – лекція 
17.30–18.50 Загальна фізіологія людини та патологічна – лекція   
19.15–20.35  

В
ів

т
о

р
о

к
 

14.00–15.20 Преформовані фізичні 

чинники 

Загальна фізіологія 

людини та патологічна  

Професійна комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті порушень 

діяльності ССС та ДС 

  

15.45–17.05 Основи загальної 

патології 

Преформовані фізичні 

чинники 

Загальна фізіологія 

людини та патологічна  

  

17.30–18.50 Загальна фізіологія 

людини та патологічна  

Основи загальної 

патології 

Преформовані фізичні 

чинники 

  

19.15–20.35      

С
ер

ед
а 14.00–15.20 КРМ при дисфункціях внутрішніх органів і хірургічних хворобах – лекція 

15.45–17.05 КРМ при дисфункціях внутрішніх органів і хірургічних хворобах – лекція  
17.30–18.50 Фізичне виховання (види ОРРА) – лекція 
19.15–20.35 Інструментальні методи функціональної діагностики, лабораторного дослідження – лекція  

Ч
ет

в
ер

 

14.00–15.20 Терапевтичні вправи    Преформовані фізичні 
чинники 

Загальна фізіологія 
людини та патологічна  

15.45–17.05 Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

Терапевтичні вправи   Основи загальної 
патології) 

Преформовані фізичні 
чинники 

17.30–18.50  Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

 Загальна фізіологія 
людини та патологічна  

 

19.15–20.35      

П
`я

т
н

и
ц

я
 

14.00–15.20   Терапевтичні вправи  Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

15.45–17.05   Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

Терапевтичні вправи  Терапевтичні вправи  

17.30–18.50    Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

Основи дієтології 

19.15–20.35      

 

 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

2 курс (з 27.02 по 03.03.2023 р.) 

 

День 
тижня 

Час 23-ФТ1 23-ФТ2 23-ФТ3 23-ФТ4 23-ФТ5 

П
о

н
ед

іл
о

к
 12.15-13.35 Терапевтичні вправи – лекція  

14.00–15.20 Педагогіка та психологія – лекція  
15.45–17.05 Преформовані фізичні чинники – лекція 
17.30–18.50 Загальна фізіологія людини та патологічна – лекція   
19.15–20.35  

В
ів

т
о

р
о

к
 

14.00–15.20 Преформовані фізичні 

чинники 

Загальна фізіологія 

людини та патологічна  

Професійна комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті порушень 

діяльності ССС та ДС 

  

15.45–17.05 Основи загальної 

патології 

Преформовані фізичні 

чинники 

Загальна фізіологія 

людини та патологічна  

  

17.30–18.50 Загальна фізіологія 

людини та патологічна  

Основи загальної 

патології 

Преформовані фізичні 

чинники 

  

19.15–20.35      

С
ер

ед
а 14.00–15.20 КРМ при дисфункціях внутрішніх органів і хірургічних хворобах – лекція 

15.45–17.05 КРМ при дисфункціях внутрішніх органів і хірургічних хворобах – лекція  
17.30–18.50 Фізичне виховання (види ОРРА) – лекція 
19.15–20.35 Інструментальні методи функціональної діагностики, лабораторного дослідження – лекція  

Ч
ет

в
ер

 

12.15-13.35     КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

14.00–15.20 Терапевтичні вправи  КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

 Преформовані фізичні 
чинники 

Загальна фізіологія 
людини та патологічна  

15.45–17.05 Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

Терапевтичні вправи   Основи загальної 
патології) 

Преформовані фізичні 
чинники 

17.30–18.50 КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

 Загальна фізіологія 
людини та патологічна  

 

19.15–20.35      

П
`я

т
н

и
ц

я
 

14.00–15.20   Терапевтичні вправи КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

15.45–17.05   Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

Терапевтичні вправи  Терапевтичні вправи  

17.30–18.50   КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

Основи дієтології 

19.15–20.35      

 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

2 курс (з 06.03 по 10.03.2023 р.) 

 

День 
тижня 

Час 23-ФТ1 23-ФТ2 23-ФТ3 23-ФТ4 23-ФТ5 

П
о

н
ед

іл
о

к
 12.15-13.35 Терапевтичні вправи – лекція  

14.00–15.20 Педагогіка та психологія – лекція  
15.45–17.05 Преформовані фізичні чинники – лекція 
17.30–18.50 Загальна фізіологія людини та патологічна – лекція   
19.15–20.35  

В
ів

т
о

р
о

к
 

14.00–15.20 Преформовані фізичні 

чинники 

Загальна фізіологія 

людини та патологічна  

Професійна комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті порушень 

діяльності ССС та ДС 

Педагогіка та психологія  

15.45–17.05 Основи загальної 

патології 

Преформовані фізичні 

чинники 

Загальна фізіологія 

людини та патологічна  

Фізичне виховання 

(види ОРРА) 

Педагогіка та психологія 

17.30–18.50 Загальна фізіологія 

людини та патологічна  

Основи загальної 

патології 

Преформовані фізичні 

чинники 

 Фізичне виховання 

(види ОРРА) 

19.15–20.35      

С
ер

ед
а 14.00–15.20  

15.45–17.05 Інструментальні методи функціональної діагностики, лабораторного дослідження – лекція  
17.30–18.50 Фізичне виховання (види ОРРА) – лекція 
19.15–20.35  

Ч
ет

в
ер

 

12.15-13.35 КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

   КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

14.00–15.20 Терапевтичні вправи   Педагогіка та психологія  Преформовані фізичні 
чинники 

Загальна фізіологія 
людини та патологічна  

15.45–17.05 Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

Терапевтичні вправи  КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

Основи загальної 
патології) 

Преформовані фізичні 
чинники 

17.30–18.50 Педагогіка та психологія Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

 Загальна фізіологія 
людини та патологічна  

 

19.15–20.35      

П
`я

т
н

и
ц

я
 14.00–15.20  Педагогіка та психологія Терапевтичні вправи КРМ при ДВО і 

хірургічних хворобах 
 

15.45–17.05  КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

Терапевтичні вправи  Терапевтичні вправи  

17.30–18.50     Основи дієтології 
19.15–20.35      

 

 

 

 



 

 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

2 курс (з 13.03 по 17.03.2023 р.) 

 

День 
тижня 

Час 23-ФТ1 23-ФТ2 23-ФТ3 23-ФТ4 23-ФТ5 

П
о

н
ед

іл
о

к
 12.15-13.35 Терапевтичні вправи – лекція  

14.00–15.20 Педагогіка та психологія – лекція  
15.45–17.05 Преформовані фізичні чинники – лекція 
17.30–18.50 Загальна фізіологія людини та патологічна – лекція   
19.15–20.35  

В
ів

т
о

р
о

к
 

14.00–15.20  Загальна фізіологія 

людини та патологічна  

Професійна комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті порушень 

діяльності ССС та ДС 

Педагогіка та психологія  

15.45–17.05 Основи загальної 

патології 

Преформовані фізичні 

чинники 

Загальна фізіологія 

людини та патологічна  

Фізичне виховання 

(види ОРРА) 

Педагогіка та психологія 

17.30–18.50 Загальна фізіологія 

людини та патологічна  

Основи загальної 

патології 

Преформовані фізичні 

чинники 

Інструментальні методи 

функціональної 

діагностики, 

лабораторного 

дослідження 

Фізичне виховання 

(види ОРРА) 

19.15–20.35 Преформовані фізичні 

чинники 

    

С
ер

ед
а

 14.00–15.20  
15.45–17.05 Інструментальні методи функціональної діагностики, лабораторного дослідження – лекція  
17.30–18.50 Фізичне виховання (види ОРРА) – лекція 
19.15–20.35  

Ч
ет

в
ер

 

12.15-13.35   Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 

 КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

14.00–15.20 Терапевтичні вправи  Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 

Педагогіка та психологія   Загальна фізіологія 
людини та патологічна  

15.45–17.05 Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

Терапевтичні вправи  КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

Основи загальної 
патології) 

Преформовані фізичні 
чинники 

17.30–18.50 КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

 Загальна фізіологія 
людини та патологічна  

 



19.15–20.35    Преформовані фізичні 
чинники 

 
П

`я
т

н
и

ц
я

 
14.00–15.20  Педагогіка та психологія Терапевтичні вправи КРМ при ДВО і 

хірургічних хворобах 
Інструментальні методи 

функціональної 
діагностики, 

лабораторного 
дослідження 

15.45–17.05 Педагогіка та психологія КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

Терапевтичні вправи  Терапевтичні вправи  

17.30–18.50 Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 

   Основи дієтології 

19.15–20.35      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

2 курс (з 20.03 по 24.03.2023 р.) 

 

День 
тижня 

Час 23-ФТ1 23-ФТ2 23-ФТ3 23-ФТ4 23-ФТ5 

П
о

н
ед

іл
о

к
 12.15-13.35  

14.00–15.20 Педагогіка та психологія – лекція  
15.45–17.05 Загальна фізіологія людини та патологічна – лекція   
17.30–18.50  
19.15–20.35  

В
ів

т
о

р
о

к
 

14.00–15.20   Професійна комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті порушень 

діяльності ССС та ДС 

Педагогіка та психологія  

15.45–17.05 Основи загальної 

патології 

 Загальна фізіологія 

людини та патологічна  

Фізичне виховання 

(види ОРРА) 

Педагогіка та психологія 

17.30–18.50 Преформовані фізичні 

чинники 

Основи загальної 

патології 

  Фізичне виховання 

(види ОРРА) 

19.15–20.35  Преформовані фізичні 

чинники 

   

С
ер

ед
а 

14.00–15.20 Основи загальної 
патології 

Загальна фізіологія 
людини та патологічна 

  Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 
15.45–17.05 Загальна фізіологія 

людини та патологічна 
Основи загальної 

патології 
Професійна комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті порушень 

діяльності ССС та ДС 

Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 

Основи дієтології 

17.30–18.50   Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 

Основи загальної 
патології 

 

19.15–20.35      

Ч
ет

в
ер

 

12.15-13.35     КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

14.00–15.20 Терапевтичні вправи  Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 

Педагогіка та психологія   Загальна фізіологія 
людини та патологічна  



15.45–17.05 Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

Терапевтичні вправи  КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

Основи загальної 
патології 

Преформовані фізичні 
чинники 

17.30–18.50 КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

Преформовані фізичні 
чинники 

Загальна фізіологія 
людини та патологічна  

 

19.15–20.35    Преформовані фізичні 
чинники 

 

П
`я

т
н

и
ц

я
 

14.00–15.20  Педагогіка та психологія Терапевтичні вправи КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

 

15.45–17.05 Педагогіка та психологія КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

Терапевтичні вправи  Терапевтичні вправи  

17.30–18.50 Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 

   Основи дієтології 

19.15–20.35      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

2 курс (з 27.03 по 31.03.2023 р.) 

 

 

День 
тижня 

Час 23-ФТ1 23-ФТ2 23-ФТ3 23-ФТ4 23-ФТ5 

П
о

н
ед

іл
о

к
 12.15-13.35  

14.00–15.20 Загальна фізіологія людини та патологічна – лекція   
15.45–17.05 Загальна фізіологія людини та патологічна – лекція   
17.30–18.50  
19.15–20.35  

В
ів

т
о

р
о

к
 

14.00–15.20  Інструментальні методи 

функціональної 

діагностики, 

лабораторного 

дослідження 

Професійна комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті порушень 

діяльності ССС та ДС 

Педагогіка та психологія  

15.45–17.05 Основи загальної 

патології 

Преформовані фізичні 

чинники 

Загальна фізіологія 

людини та патологічна  

Фізичне виховання 

(види ОРРА) 

Педагогіка та психологія 

17.30–18.50 Інструментальні методи 

функціональної 

діагностики, 

лабораторного 

дослідження 

Основи загальної 

патології 

Преформовані фізичні 

чинники 

 Фізичне виховання 

(види ОРРА) 

19.15–20.35 Преформовані фізичні 

чинники 

    

С
ер

ед
а 

14.00–15.20 Основи загальної 
патології 

Загальна фізіологія 
людини та патологічна 

  Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 
15.45–17.05 Загальна фізіологія 

людини та патологічна 
Основи загальної 

патології 
Професійна комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті порушень 

діяльності ССС та ДС 

Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 

Основи дієтології 

17.30–18.50   Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 

Основи загальної 
патології 

 

19.15–20.35      



 
Ч

ет
в

ер
 

12.15-13.35   Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 

 КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

14.00–15.20 Терапевтичні вправи  Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 

Педагогіка та психологія   Загальна фізіологія 
людини та патологічна  

15.45–17.05 Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

Терапевтичні вправи  КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

Основи загальної 
патології 

Преформовані фізичні 
чинники 

17.30–18.50 КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

 Загальна фізіологія 
людини та патологічна  

Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 
19.15–20.35    Преформовані фізичні 

чинники 
 

П
`я

т
н

и
ц

я
 

14.00–15.20 Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 

Педагогіка та психологія Терапевтичні вправи КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

 

15.45–17.05 Педагогіка та психологія КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

Терапевтичні вправи  Терапевтичні вправи  

17.30–18.50    Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 

Основи дієтології 

19.15–20.35      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

2 курс (з 03.04 по 14.04.2023 р.) 

 

День 
тижня 

Час 23-ФТ1 23-ФТ2 23-ФТ3 23-ФТ4 23-ФТ5 

П
о

н
ед

іл
о

к
 12.15-13.35  

14.00–15.20  
15.45–17.05  
17.30–18.50  
19.15–20.35  

В
ів

т
о

р
о

к
 

14.00–15.20  Інструментальні методи 

функціональної 

діагностики, 

лабораторного 

дослідження 

Професійна комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті порушень 

діяльності ССС та ДС 

Педагогіка та психологія  

15.45–17.05 Основи загальної 

патології 

Преформовані фізичні 

чинники 

Загальна фізіологія 

людини та патологічна  

Фізичне виховання 

(види ОРРА) 

Педагогіка та психологія 

17.30–18.50 Інструментальні методи 

функціональної 

діагностики, 

лабораторного 

дослідження 

Основи загальної 

патології 

Преформовані фізичні 

чинники 

 Фізичне виховання 

(види ОРРА) 

19.15–20.35 Преформовані фізичні 

чинники 

    

С
ер

ед
а 

14.00–15.20 Основи загальної 
патології 

Загальна фізіологія 
людини та патологічна 

  Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 
15.45–17.05 Загальна фізіологія 

людини та патологічна 
Основи загальної 

патології 
Професійна комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті порушень 

діяльності ССС та ДС 

Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 

Основи дієтології 

17.30–18.50   Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 

Основи загальної 
патології 

Основи дієтології  
 

19.15–20.35      

Ч е т в е р
 

12.15-13.35     КРМ при ДВО і 



хірургічних хворобах 
14.00–15.20   Педагогіка та психологія   Загальна фізіологія 

людини та патологічна  
15.45–17.05 Фізичне виховання 

(види ОРРА) 
Інструментальні методи 

функціональної 
діагностики, 

лабораторного 
дослідження 

КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

Основи загальної 
патології 

Преформовані фізичні 
чинники 

17.30–18.50 КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

 Загальна фізіологія 
людини та патологічна  

Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 
19.15–20.35    Преформовані фізичні 

чинники 
 

П
`я

т
н

и
ц

я
 

14.00–15.20 Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 

Педагогіка та психологія  КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

 

15.45–17.05 Педагогіка та психологія КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 

 

17.30–18.50   Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 

  

19.15–20.35      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

2 курс (з 17.04 по 21.04.2023 р.) 

 

День 
тижня 

Час 23-ФТ1 23-ФТ2 23-ФТ3 23-ФТ4 23-ФТ5 

П
о

н
ед

іл
о

к
 12.15-13.35      

14.00–15.20      
15.45–17.05      
17.30–18.50      
19.15–20.35      

В
ів

т
о

р
о

к
 

14.00–15.20  Інструментальні методи 

функціональної 

діагностики, 

лабораторного 

дослідження 

Професійна комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті порушень 

діяльності ССС та ДС 

Педагогіка та психологія КРМ при ДВО і 

хірургічних хворобах 

15.45–17.05 Основи загальної 

патології 

Преформовані фізичні 

чинники 

Загальна фізіологія 

людини та патологічна  

Фізичне виховання 

(види ОРРА) 

Педагогіка та психологія 

17.30–18.50 Інструментальні методи 

функціональної 

діагностики, 

лабораторного 

дослідження 

Основи загальної 

патології 

Преформовані фізичні 

чинники 

КРМ при ДВО і 

хірургічних хворобах 

Фізичне виховання 

(види ОРРА) 

19.15–20.35 Преформовані фізичні 

чинники 

    

С
ер

ед
а 

14.00–15.20 Основи загальної 
патології 

Загальна фізіологія 
людини та патологічна 

КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

 Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 
15.45–17.05 Загальна фізіологія 

людини та патологічна 
Основи загальної 

патології 
Професійна комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті порушень 

діяльності ССС та ДС 

Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 

Основи дієтології 

17.30–18.50 КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

 Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 

Основи загальної 
патології 

Основи дієтології  
 

19.15–20.35 
 
 

     



Ч
ет

в
ер

 
12.15-13.35     КРМ при ДВО і 

хірургічних хворобах 
14.00–15.20  КРМ при ДВО і 

хірургічних хворобах 
Педагогіка та психологія   Загальна фізіологія 

людини та патологічна  
15.45–17.05 Фізичне виховання 

(види ОРРА) 
Інструментальні методи 

функціональної 
діагностики, 

лабораторного 
дослідження 

КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

Основи загальної 
патології 

Преформовані фізичні 
чинники 

17.30–18.50 КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

 Загальна фізіологія 
людини та патологічна  

Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 
19.15–20.35    Преформовані фізичні 

чинники 
 

П
`я

т
н

и
ц

я
 

14.00–15.20 Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 

Педагогіка та психологія  КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

 

15.45–17.05 Педагогіка та психологія КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 

 

17.30–18.50   Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 

  

19.15–20.35      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

2 курс (з 24.04 по 28.04.2023 р.) 

 

 

День 
тижня 

Час 23-ФТ1 23-ФТ2 23-ФТ3 23-ФТ4 23-ФТ5 

П
о

н
ед

іл
о

к
 12.15-13.35      

14.00–15.20      
15.45–17.05      
17.30–18.50      
19.15–20.35      

В
ів

т
о

р
о

к
 

14.00–15.20  Інструментальні методи 

функціональної 

діагностики, 

лабораторного 

дослідження 

Професійна комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті порушень 

діяльності ССС та ДС 

Педагогіка та психологія КРМ при ДВО і 

хірургічних хворобах 

15.45–17.05 Основи загальної 

патології 

Преформовані фізичні 

чинники 

Загальна фізіологія 

людини та патологічна  

Фізичне виховання 

(види ОРРА) 

Педагогіка та психологія 

17.30–18.50 Інструментальні методи 

функціональної 

діагностики, 

лабораторного 

дослідження 

Основи загальної 

патології 

Преформовані фізичні 

чинники 

КРМ при ДВО і 

хірургічних хворобах 

Фізичне виховання 

(види ОРРА) 

19.15–20.35 Преформовані фізичні 

чинники 

    

С
ер

ед
а 

14.00–15.20 Основи загальної 
патології 

Загальна фізіологія 
людини та патологічна 

КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

 Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 
15.45–17.05 Загальна фізіологія 

людини та патологічна 
Основи загальної 

патології 
Професійна комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті порушень 

діяльності ССС та ДС 

Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 

Основи дієтології 

17.30–18.50 КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

 Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 

Основи загальної 
патології 

Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

19.15–20.35  
 

  Преформовані фізичні 
чинники 

 

Ч е т в е р
 

12.15-13.35  Фізичне виховання Інструментальні методи  КРМ при ДВО і 



(види ОРРА) функціональної 
діагностики, 

лабораторного 
дослідження 

хірургічних хворобах 

14.00–15.20 Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

Педагогіка та психологія   Загальна фізіологія 
людини та патологічна  

15.45–17.05 Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 

КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

Основи загальної 
патології 

Преформовані фізичні 
чинники 

17.30–18.50 КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

Преформовані фізичні 
чинники 

Загальна фізіологія 
людини та патологічна  

 

19.15–20.35    Преформовані фізичні 
чинники 

 

П
`я

т
н

и
ц

я
 

14.00–15.20  Педагогіка та психологія Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 
15.45–17.05 Педагогіка та психологія КРМ при ДВО і 

хірургічних хворобах 
Фізичне виховання 

(види ОРРА) 
Інструментальні методи 

функціональної 
діагностики, 

лабораторного 
дослідження 

Преформовані фізичні 
чинники 

17.30–18.50 Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 

Преформовані фізичні 
чинники 

 Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

Основи дієтології  
 

19.15–20.35 Преформовані фізичні 
чинники 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

2 курс (з 01.05 по 26.05.2023 р.) 

 

День 
тижня 

Час 23-ФТ1 23-ФТ2 23-ФТ3 23-ФТ4 23-ФТ5 

П
о

н
ед

іл
о

к
 12.15-13.35 Клінічна практика при дисфункціях внутрішніх органів і хірургічних хворобах 

14.00–15.20 
15.45–17.05 
17.30–18.50 
19.15–20.35 

В
ів

т
о

р
о

к
 14.00–15.20 

15.45–17.05 

17.30–18.50 

19.15–20.35 

С
ер

ед
а 14.00–15.20 

15.45–17.05 
17.30–18.50 
19.15–20.35 

Ч
ет

в
ер

 12.15-13.35 
14.00–15.20 
15.45–17.05 
17.30–18.50 
19.15–20.35 

П
`я

т
н

и
ц

я
 

14.00–15.20 
15.45–17.05 
17.30–18.50 
19.15–20.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

2 курс (з 29.05 по 09.06.2023 р.) 

 

День 
тижня 

Час 23-ФТ1 23-ФТ2 23-ФТ3 23-ФТ4 23-ФТ5 

П
о

н
ед

іл
о

к
 12.15-13.35      

14.00–15.20      
15.45–17.05      
17.30–18.50      
19.15–20.35      

В
ів

т
о

р
о

к
 

14.00–15.20  Інструментальні методи 

функціональної 

діагностики, 

лабораторного 

дослідження 

Професійна комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті порушень 

діяльності ССС та ДС 

  

15.45–17.05 Основи загальної 

патології 

Преформовані фізичні 

чинники 

Загальна фізіологія 

людини та патологічна  

Фізичне виховання 

(види ОРРА) 

КРМ при ДВО і 

хірургічних хворобах 

17.30–18.50 Інструментальні методи 

функціональної 

діагностики, 

лабораторного 

дослідження 

Основи загальної 

патології 

Преформовані фізичні 

чинники 

КРМ при ДВО і 

хірургічних хворобах 

Фізичне виховання 

(види ОРРА) 

19.15–20.35 Преформовані фізичні 

чинники 

    

С
ер

ед
а 

14.00–15.20 Основи загальної 
патології 

Загальна фізіологія 
людини та патологічна 

КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

 Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 
15.45–17.05 Загальна фізіологія 

людини та патологічна 
Основи загальної 

патології 
Професійна комунікація 

іноземною мовою у 
менеджменті порушень 

діяльності ССС та ДС 

Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 

Основи дієтології 

17.30–18.50 КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

 Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 

Основи загальної 
патології 

Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

19.15–20.35    Преформовані фізичні 
чинники 

 

Ч
е

т
в

ер
 12.15-13.35  Фізичне виховання 

(види ОРРА) 
  КРМ при ДВО і 

хірургічних хворобах 



14.00–15.20 Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

  Загальна фізіологія 
людини та патологічна  

15.45–17.05 Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 

КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

Основи загальної 
патології 

Преформовані фізичні 
чинники 

17.30–18.50 КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

Преформовані фізичні 
чинники 

Загальна фізіологія 
людини та патологічна  

 

19.15–20.35    Преформовані фізичні 
чинники 

 

П
`я

т
н

и
ц

я
 

14.00–15.20 Преформовані фізичні 
чинники 

 Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 
15.45–17.05 Інструментальні методи 

функціональної 
діагностики, 

лабораторного 
дослідження 

КРМ при ДВО і 
хірургічних хворобах 

Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 

Преформовані фізичні 
чинники 

17.30–18.50  Преформовані фізичні 
чинники 

Інструментальні методи 
функціональної 

діагностики, 
лабораторного 

дослідження 

Фізичне виховання 
(види ОРРА) 

Основи дієтології  
 

19.15–20.35      

 

 

 

 


