
РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

4 курс (з 16.01 по 27.01.2023 р.) 

 
День 
тиж-

ня 

Час 43-ФТ1 43-ФТ2 43-ФТ3 43-ФТ4 43-ФТ5 43-ФТ6 43-ФТ7 

П
о

н
ед

іл
о

к
 08.45–10.05 Клінічний реабілітаційний менеджмент при неврологічних дисфункціях – лекція  

10.30–11.50 Клінічний реабілітаційний менеджмент при неврологічних дисфункціях – лекція 

12.15–13.35 Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності нервової системи – лекція  

14.00– 15.20 Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності нервової системи – лекція  

В
ів

т
о

р
о

к
 

08.45–10.05 Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Адаптивна фізична 

рекреація  

 Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій 

Спортивна генетика  Основи теорії 

здоров’я та 

здорового способу 

життя  

 

10.30–11.50 Персональний 

тренінг 

Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Основи вікової та 

гендерної 

психології  

Адаптивний спорт Соціальний захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій 

 

12.15–13.35  Персональний 

тренінг 

Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

 Морфо-фізіологічні 

аспекти реабілітації 

у спорті 

 Спортивна 

медицина 

14.00– 15.20       Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

С
ер

ед
а 

08.45–10.05 Спортивна генетика  Спеціальна 

педагогіка  

СПА процедури Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

 Іноземна мова для 

академічних цілей 

 

10.30–11.50 Соціальний захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій  

Оздоровче плавання  Адаптивна фізична 

рекреація 

Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Спортивна 

медицина 

Морфо-фізіологічні 

аспекти реабілітації 

у спорті 



12.15–13.35     Іноземна мова для 

академічних цілей 

Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Основи заняттєвої 

науки 

14.00– 15.20        

Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05 Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій 

Терапевтичні 

заняття і вправи у 

ерготерапії 

Адаптивна фізична 

рекреація  

Спортивна генетика   

10.30–11.50 Терапевтичні 

заняття і вправи у 

ерготерапії  

Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Персональний 

тренінг 

Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій 

Соціальний захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

Адаптивна фізична 

рекреація 

Спортивна генетика 

12.15–13.35 Соціальний захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

 Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

  Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій 

Адаптивна фізична 

рекреація 

14.00– 15.20       Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Спортивна генетика Оздоровче плавання Оздоровче плавання  Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Основи теорії 

здоров’я та 

здорового способу 

життя 

 Морфо-фізіологічні 

аспекти реабілітації 

у спорті 

10.30–11.50 Оздоровче плавання Спеціальна 

педагогіка 

СПА процедури Персональний 

тренінг 

Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Адаптивна фізична 

рекреація 

Спортивна генетика 

12.15–13.35    Терапевтичні 

заняття і вправи у 

ерготерапії 

 Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

 

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 

4 курс (з 30.01 по 03.02.2023 р.) 

 
День 
тиж-

ня 

Час 43-ФТ1 43-ФТ2 43-ФТ3 43-ФТ4 43-ФТ5 43-ФТ6 43-ФТ7 

П
о

н
ед

іл
о

к
 08.45–10.05 Клінічний реабілітаційний менеджмент при неврологічних дисфункціях – лекція  

10.30–11.50 Клінічний реабілітаційний менеджмент при неврологічних дисфункціях – лекція 

12.15–13.35 Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності нервової системи – лекція  

14.00– 15.20  

В
ів

т
о

р
о

к
 

08.45–10.05 Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Адаптивна фізична 

рекреація  

 Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій 

Спортивна генетика  Основи теорії 

здоров’я та 

здорового способу 

життя  

 

10.30–11.50 Персональний 

тренінг 

Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Основи вікової та 

гендерної 

психології  

Адаптивний спорт Соціальний захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій 

 

12.15–13.35  Персональний 

тренінг 

Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

 Морфо-фізіологічні 

аспекти реабілітації 

у спорті 

 Спортивна 

медицина 

14.00– 15.20       Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

С
ер

ед
а 

08.45–10.05 Спортивна генетика  Спеціальна 

педагогіка  

СПА процедури КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях  

 Іноземна мова для 

академічних цілей 

КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях  

10.30–11.50 Соціальний захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій  

Оздоровче плавання  Адаптивна фізична 

рекреація 

КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях  

Спортивна 

медицина 

Морфо-фізіологічні 

аспекти реабілітації 

у спорті 

12.15–13.35     Іноземна мова для 

академічних цілей 

КРМ при 

неврологічних 

Основи заняттєвої 

науки 



дисфункціях 

14.00– 15.20        
Ч

ет
в

ер
 

08.45–10.05 КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях 

Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій 

Терапевтичні 

заняття і вправи у 

ерготерапії 

Адаптивна фізична 

рекреація  

Спортивна генетика   

10.30–11.50 Терапевтичні 

заняття і вправи у 

ерготерапії  

КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях 

Персональний 

тренінг 

Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій 

Соціальний захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

Адаптивна фізична 

рекреація 

Спортивна генетика 

12.15–13.35 Соціальний захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

 КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях  

  Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій 

Адаптивна фізична 

рекреація 

14.00– 15.20        

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Спортивна генетика Оздоровче плавання Оздоровче плавання  Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Основи теорії 

здоров’я та 

здорового способу 

життя 

 Морфо-фізіологічні 

аспекти реабілітації 

у спорті 

10.30–11.50 Оздоровче плавання Спеціальна 

педагогіка 

СПА процедури Персональний 

тренінг 

Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Адаптивна фізична 

рекреація 

Спортивна генетика 

12.15–13.35    Терапевтичні 

заняття і вправи у 

ерготерапії 

 Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

 

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 

4 курс (з 06.02 по 10.02.2023 р.) 

 

 
День 
тиж-

ня 

Час 43-ФТ1 43-ФТ2 43-ФТ3 43-ФТ4 43-ФТ5 43-ФТ6 43-ФТ7 

П
о

н
ед

іл
о

к
 08.45–10.05 Клінічний реабілітаційний менеджмент при неврологічних дисфункціях – лекція  

10.30–11.50 Клінічний реабілітаційний менеджмент при неврологічних дисфункціях – лекція 

12.15–13.35 Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності нервової системи – лекція  

14.00– 15.20  

В
ів

т
о

р
о

к
 

08.45–10.05 Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Адаптивна фізична 

рекреація  

Психологія здоров’я  Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій 

Спортивна генетика  Основи теорії 

здоров’я та 

здорового способу 

життя  

 

10.30–11.50 Персональний 

тренінг 

Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Основи вікової та 

гендерної 

психології  

Адаптивний спорт Соціальний захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій 

Харчові добавки у 

спорті 

12.15–13.35 Психологія здоров’я  Персональний 

тренінг 

Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

 Морфо-фізіологічні 

аспекти реабілітації 

у спорті 

 Спортивна 

медицина 

14.00– 15.20       Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

С
ер

ед
а 

08.45–10.05 Спортивна генетика  Спеціальна 

педагогіка  

СПА процедури КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях  

Харчові добавки у 

спорті  

Іноземна мова для 

академічних цілей 

КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях  

10.30–11.50 Соціальний захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій  

Оздоровче плавання  Адаптивна фізична 

рекреація 

КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях  

Спортивна 

медицина 

Морфо-фізіологічні 

аспекти реабілітації 

у спорті 



12.15–13.35    Психофізіологія 

рухової активності  

Іноземна мова для 

академічних цілей 

КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях 

Основи заняттєвої 

науки 

14.00– 15.20        

Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05 КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях 

Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій 

Терапевтичні 

заняття і вправи у 

ерготерапії 

Адаптивна фізична 

рекреація  

Спортивна генетика Психологія здоров’я  

10.30–11.50 Терапевтичні 

заняття і вправи у 

ерготерапії  

КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях 

Персональний 

тренінг 

Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій 

Соціальний захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

Адаптивна фізична 

рекреація 

Спортивна генетика 

12.15–13.35 Соціальний захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

 КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях  

  Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій 

Адаптивна фізична 

рекреація 

14.00– 15.20        

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Спортивна генетика Оздоровче плавання Оздоровче плавання  Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Основи теорії 

здоров’я та 

здорового способу 

життя 

 Морфо-фізіологічні 

аспекти реабілітації 

у спорті 

10.30–11.50 Оздоровче плавання Спеціальна 

педагогіка 

СПА процедури Персональний 

тренінг 

Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Адаптивна фізична 

рекреація 

Спортивна генетика 

12.15–13.35  Психофізіологія 

рухової активності  

 Терапевтичні 

заняття і вправи у 

ерготерапії 

 Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

 

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 

4 курс (з 13.02 по 17.02.2023 р.) 

 
День 
тиж-

ня 

Час 43-ФТ1 43-ФТ2 43-ФТ3 43-ФТ4 43-ФТ5 43-ФТ6 43-ФТ7 

П
о

н
ед

іл
о

к
 08.45–10.05 Клінічний реабілітаційний менеджмент при неврологічних дисфункціях – лекція  

10.30–11.50 Клінічний реабілітаційний менеджмент при неврологічних дисфункціях – лекція 

12.15–13.35 Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності нервової системи – лекція  

14.00– 15.20  

В
ів

т
о

р
о

к
 

08.45–10.05 Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Адаптивна фізична 

рекреація  

Психологія здоров’я  Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій 

Спортивна генетика  Основи теорії 

здоров’я та 

здорового способу 

життя  

 

10.30–11.50 Персональний 

тренінг 

Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Основи вікової та 

гендерної 

психології  

Адаптивний спорт Соціальний захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій 

Харчові добавки у 

спорті 

12.15–13.35 Психологія здоров’я  Персональний 

тренінг 

Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Психофізіологія 

рухової активності 

Морфо-фізіологічні 

аспекти реабілітації 

у спорті 

 Спортивна 

медицина 

14.00– 15.20       Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

С
ер

ед
а 

08.45–10.05 Спортивна генетика  Спеціальна 

педагогіка  

СПА процедури КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях  

Харчові добавки у 

спорті  

Іноземна мова для 

академічних цілей 

КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях  

10.30–11.50 Соціальний захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій  

Оздоровче плавання  Адаптивна фізична 

рекреація 

КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях  

Спортивна 

медицина 

Морфо-фізіологічні 

аспекти реабілітації 

у спорті 



12.15–13.35   Психологія здоров’я Психофізіологія 

рухової активності  

Іноземна мова для 

академічних цілей 

КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях 

Основи заняттєвої 

науки 

14.00– 15.20        

Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05 КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях 

Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій 

Терапевтичні 

заняття і вправи у 

ерготерапії 

Адаптивна фізична 

рекреація  

Спортивна генетика Психологія здоров’я Харчові добавки у 

спорті 

10.30–11.50 Терапевтичні 

заняття і вправи у 

ерготерапії  

КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях 

Персональний 

тренінг 

Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій 

Соціальний захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

Адаптивна фізична 

рекреація 

Спортивна генетика 

12.15–13.35 Соціальний захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

 КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях  

 Харчові добавки у 

спорті 

Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій 

Адаптивна фізична 

рекреація 

14.00– 15.20 Психологія здоров’я        

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Спортивна генетика Оздоровче плавання Оздоровче плавання  Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Основи теорії 

здоров’я та 

здорового способу 

життя 

Психологія здоров’я Морфо-фізіологічні 

аспекти реабілітації 

у спорті 

10.30–11.50 Оздоровче плавання Спеціальна 

педагогіка 

СПА процедури Персональний 

тренінг 

Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Адаптивна фізична 

рекреація 

Спортивна генетика 

12.15–13.35  Психофізіологія 

рухової активності 

 Терапевтичні 

заняття і вправи у 

ерготерапії 

 Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

 

14.00– 15.20  Психофізіологія 

рухової активності  

     

 

 

 

 



 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

4 курс (з 20.02 по 03.03.2023 р.) 

 
День 
тиж-

ня 

Час 43-ФТ1 43-ФТ2 43-ФТ3 43-ФТ4 43-ФТ5 43-ФТ6 43-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 Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Адаптивна фізична 

рекреація  

Психологія здоров’я  Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій 

Спортивна генетика  Основи теорії 

здоров’я та 

здорового способу 

життя  

 

10.30–11.50 Персональний 

тренінг 

Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Основи вікової та 

гендерної 

психології  

Адаптивний спорт Соціальний захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій 

Харчові добавки у 

спорті 

12.15–13.35 Психологія здоров’я  Персональний 

тренінг 

Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Психофізіологія 

рухової активності 

Морфо-фізіологічні 

аспекти реабілітації 

у спорті 

 Спортивна 

медицина 

14.00– 15.20       Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

С
ер

ед
а 

08.45–10.05 Спортивна генетика  Спеціальна 

педагогіка  

СПА процедури КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях  

Харчові добавки у 

спорті  

Іноземна мова для 

академічних цілей 

КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях  

10.30–11.50 Соціальний захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій  

Оздоровче плавання  Адаптивна фізична 

рекреація 

КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях  

Спортивна 

медицина 

Морфо-фізіологічні 

аспекти реабілітації 

у спорті 



12.15–13.35   Психологія здоров’я Психофізіологія 

рухової активності  

Іноземна мова для 

академічних цілей 

КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях 

Основи заняттєвої 

науки 

14.00– 15.20        

Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05 КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях 

Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій 

Терапевтичні 

заняття і вправи у 

ерготерапії 

Адаптивна фізична 

рекреація  

Спортивна генетика Психологія здоров’я Харчові добавки у 

спорті 

10.30–11.50 Терапевтичні 

заняття і вправи у 

ерготерапії  

КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях 

Персональний 

тренінг 

Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій 

Соціальний захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

Адаптивна фізична 

рекреація 

Спортивна генетика 

12.15–13.35 Соціальний захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

 КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях  

 Харчові добавки у 

спорті 

Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій 

Адаптивна фізична 

рекреація 

14.00– 15.20 Психологія здоров’я        

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Спортивна генетика Оздоровче плавання Оздоровче плавання  Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Основи теорії 

здоров’я та 

здорового способу 

життя 

Психологія здоров’я Морфо-фізіологічні 

аспекти реабілітації 

у спорті 

10.30–11.50 Оздоровче плавання Спеціальна 

педагогіка 

СПА процедури Персональний 

тренінг 

Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Адаптивна фізична 

рекреація 

Спортивна генетика 

12.15–13.35  Психофізіологія 

рухової активності 

 Терапевтичні 

заняття і вправи у 

ерготерапії 

 Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

 

14.00– 15.20  Психофізіологія 

рухової активності  

     

 

 

 

 



 

 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

4 курс (з 06.03 по 24.03.2023 р.) 

 
День 
тиж-

ня 

Час 43-ФТ1 43-ФТ2 43-ФТ3 43-ФТ4 43-ФТ5 43-ФТ6 43-ФТ7 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05 Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії  

при порушенні діяльності нервової системи  

Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Іноземна мова для 

академічних цілей 

Адаптивна фізична 

рекреація 

10.30–11.50 Морфо-фізіологічні 

аспекти реабілітації 

у спорті 

Спортивна 

медицина 

Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

12.15–13.35 Іноземна мова для 

академічних цілей 

Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Спортивна 

медицина 

14.00– 15.20    

В
ів

т
о

р
о

к
 

08.45–10.05 Спортивна генетика  Основи теорії 

здоров’я та 

здорового способу 

життя  

 

10.30–11.50 Соціальний захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій 

Харчові добавки у 

спорті 

12.15–13.35 Морфо-фізіологічні 

аспекти реабілітації 

у спорті 

 Спортивна 

медицина 

14.00– 15.20   Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 



С
ер

ед
а 

08.45–10.05 Харчові добавки у 

спорті  

Іноземна мова для 

академічних цілей 

КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях  

10.30–11.50 КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях  

Спортивна 

медицина 

Морфо-фізіологічні 

аспекти реабілітації 

у спорті 

12.15–13.35 Іноземна мова для 

академічних цілей 

КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях 

Основи заняттєвої 

науки 

14.00– 15.20    

Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05 Спортивна генетика Психологія здоров’я Харчові добавки у 

спорті 

10.30–11.50 Основи теорії 

здоров’я та 

здорового способу  

Адаптивна фізична 

рекреація 

Спортивна генетика 

12.15–13.35 Харчові добавки у 

спорті 

Основи теорії 

здоров’я та 

здорового способу 

життя  

Адаптивна фізична 

рекреація 

14.00– 15.20    

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Основи теорії 

здоров’я та 

здорового способу 

життя 

Психологія здоров’я Основи заняттєвої 

науки  

10.30–11.50 Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Адаптивна фізична 

рекреація 

Спортивна генетика 

12.15–13.35  Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

 

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 

4 курс (з 27.03 по 31.03.2023 р.) 

 
День 
тиж-

ня 

Час 43-ФТ1 43-ФТ2 43-ФТ3 43-ФТ4 43-ФТ5 43-ФТ6 43-ФТ7 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05 Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії  

при порушенні діяльності нервової системи  

Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Іноземна мова для 

академічних цілей 

Адаптивна фізична 

рекреація 

10.30–11.50 Морфо-фізіологічні 

аспекти реабілітації 

у спорті 

Спортивна 

медицина 

Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

12.15–13.35 Іноземна мова для 

академічних цілей 

Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Спортивна 

медицина 

14.00– 15.20    

В
ів

т
о

р
о

к
 

08.45–10.05  Основи теорії 

здоров’я та 

здорового способу 

життя  

 

10.30–11.50 Соціальний захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій 

Харчові добавки у 

спорті 

12.15–13.35 Морфо-фізіологічні 

аспекти реабілітації 

у спорті 

 Спортивна 

медицина 

14.00– 15.20   Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

С
ер

ед

а 

08.45–10.05 Харчові добавки у 

спорті  

Іноземна мова для 

академічних цілей 

КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях  



10.30–11.50 КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях  

Спортивна 

медицина 

Морфо-фізіологічні 

аспекти реабілітації 

у спорті 

12.15–13.35 Іноземна мова для 

академічних цілей 

КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях 

Основи заняттєвої 

науки 

14.00– 15.20    

Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05 Спортивна генетика Психологія здоров’я  

10.30–11.50 Основи теорії 

здоров’я та 

здорового способу  

Адаптивна фізична 

рекреація 

Харчові добавки у 

спорті  

12.15–13.35 Харчові добавки у 

спорті 

Основи теорії 

здоров’я та 

здорового способу 

життя  

Адаптивна фізична 

рекреація 

14.00– 15.20    

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Основи теорії 

здоров’я та 

здорового способу 

життя 

 Основи заняттєвої 

науки  

10.30–11.50 Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Психологія здоров’я  Спортивна генетика 

12.15–13.35  Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

 

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 

4 курс (з 03.04 по 28.04.2023 р.) 

 
День 
тиж-

ня 

Час 43-ФТ1 43-ФТ2 43-ФТ3 43-ФТ4 43-ФТ5 43-ФТ6 43-ФТ7 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05 Терапевтичні 

заняття і вправи у 

ерготерапії  

Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

  Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії  

при порушенні діяльності нервової системи 

10.30–11.50 Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Адаптивна фізична 

рекреація 

Терапевтичні 

заняття і вправи у 

ерготерапії 

Психофізіологія 

рухової активності 

12.15–13.35  Психофізіологія 

рухової активності  

Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Терапевтичні 

заняття і вправи у 

ерготерапії 

14.00– 15.20     

В
ів

т
о

р
о

к
 

08.45–10.05 Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Адаптивна фізична 

рекреація  

Психологія здоров’я  Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій 

10.30–11.50 Персональний 

тренінг 

Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Основи вікової та 

гендерної 

психології  

Адаптивний спорт 

12.15–13.35 Психологія здоров’я  Персональний 

тренінг 

Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

 

14.00– 15.20     

С
ер

ед
а 

08.45–10.05 Персональний 

тренінг 

  КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях  

10.30–11.50 Оздоровче плавання Професійна Основи вікової та Персональний 



комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій  

гендерної 

психології  

тренінг 

12.15–13.35  Оздоровче плавання  Психологія здоров’я Психофізіологія 

рухової активності  

14.00– 15.20     

Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05 КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях 

Персональний 

тренінг 

Терапевтичні 

заняття і вправи у 

ерготерапії 

Адаптивна фізична 

рекреація  

10.30–11.50 Терапевтичні 

заняття і вправи у 

ерготерапії  

КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях 

Персональний 

тренінг 

Адаптивний спорт  

12.15–13.35 Соціальний захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

 КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях  

Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

14.00– 15.20     

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Спортивна генетика Оздоровче плавання Оздоровче плавання  Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

10.30–11.50 Оздоровче плавання Спеціальна 

педагогіка 

СПА процедури Персональний 

тренінг 

12.15–13.35 Психологія здоров’я  Психофізіологія 

рухової активності 

Персональний 

тренінг 

Терапевтичні 

заняття і вправи у 

ерготерапії 

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 

4 курс (з 01.05 по 12.05.2023 р.) 

 
День 
тиж-

ня 

Час 43-ФТ1 43-ФТ2 43-ФТ3 43-ФТ4 43-ФТ5 43-ФТ6 43-ФТ7 

П
о

н
ед

іл
о

к
 08.45–10.05  

Атестація  
10.30–11.50 

12.15–13.35 

14.00– 15.20 

В
ів

т
о

р
о

к
 08.45–10.05 

10.30–11.50 

12.15–13.35 

14.00– 15.20 

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 

10.30–11.50 

12.15–13.35 

14.00– 15.20 

П
`я

т
н

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 бакалавра  

на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

4 курс (з 15.05 по 26.05.2023 р.) 

 
День 
тиж-

ня 

Час 43-ФТ1 43-ФТ2 43-ФТ3 43-ФТ4 43-ФТ5 43-ФТ6 43-ФТ7 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05 Терапевтичні 

заняття і вправи у 

ерготерапії  

Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

  Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Іноземна мова для 

академічних цілей 

Адаптивна фізична 

рекреація 

10.30–11.50 Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Адаптивна фізична 

рекреація 

Терапевтичні 

заняття і вправи у 

ерготерапії 

Психофізіологія 

рухової активності 

Морфо-фізіологічні 

аспекти реабілітації 

у спорті 

Спортивна 

медицина 

Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

12.15–13.35  Психофізіологія 

рухової активності  

Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Терапевтичні 

заняття і вправи у 

ерготерапії 

Іноземна мова для 

академічних цілей 

Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

 

14.00– 15.20        

В
ів

т
о

р
о

к
 

08.45–10.05 Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Адаптивна фізична 

рекреація  

 Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій 

 Основи теорії 

здоров’я та 

здорового способу 

життя  

 

10.30–11.50 Персональний 

тренінг 

Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Основи вікової та 

гендерної 

психології  

Адаптивний спорт Соціальний захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій 

Харчові добавки у 

спорті 

12.15–13.35 Психологія здоров’я  Персональний 

тренінг 

Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

 Морфо-фізіологічні 

аспекти реабілітації 

у спорті 

 Спортивна 

медицина 

14.00– 15.20   Психологія здоров’я     Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 



С
ер

ед
а 

08.45–10.05 Персональний 

тренінг 

  КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях  

Харчові добавки у 

спорті  

Іноземна мова для 

академічних цілей 

КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях  

10.30–11.50 Оздоровче плавання Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій  

Основи вікової та 

гендерної 

психології  

Персональний 

тренінг 

КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях  

Спортивна 

медицина 

Морфо-фізіологічні 

аспекти реабілітації 

у спорті 

12.15–13.35  Оздоровче плавання  Психологія здоров’я Психофізіологія 

рухової активності  

Іноземна мова для 

академічних цілей 

КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях 

Основи заняттєвої 

науки 

14.00– 15.20        

Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05 КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях 

Персональний 

тренінг 

Терапевтичні 

заняття і вправи у 

ерготерапії 

Адаптивна фізична 

рекреація  

   

10.30–11.50 Терапевтичні 

заняття і вправи у 

ерготерапії  

КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях 

Персональний 

тренінг 

Адаптивний спорт  Основи теорії 

здоров’я та 

здорового способу  

Психологія здоров’я  Харчові добавки у 

спорті  

12.15–13.35 Соціальний захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

 КРМ при 

неврологічних 

дисфункціях  

Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Харчові добавки у 

спорті 

Основи теорії 

здоров’я та 

здорового способу 

життя  

Адаптивна фізична 

рекреація 

14.00– 15.20        

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Спортивна генетика Оздоровче плавання Оздоровче плавання  Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Основи теорії 

здоров’я та 

здорового способу 

життя 

 Основи заняттєвої 

науки  

10.30–11.50 Оздоровче плавання Спеціальна 

педагогіка 

СПА процедури Персональний 

тренінг 

Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

Психологія здоров’я  Спортивна 

медицина 

12.15–13.35 Психологія здоров’я  Психофізіологія 

рухової активності 

Персональний 

тренінг 

Терапевтичні 

заняття і вправи у 

ерготерапії 

 Обстеження, методи 

оцінки та контролю 

при порушенні 

діяльності нервової 

системи 

 

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 

4 курс (з 29.05 по 02.06.2023 р.) 

 
День 
тиж-

ня 

Час 43-ФТ1 43-ФТ2 43-ФТ3 43-ФТ4 43-ФТ5 43-ФТ6 43-ФТ7 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05      Іноземна мова для 

академічних цілей 

 

10.30–11.50    Психофізіологія 

рухової активності 

Морфо-фізіологічні 

аспекти реабілітації 

у спорті 

Спортивна 

медицина 

 

12.15–13.35    Терапевтичні 

заняття і вправи у 

ерготерапії 

Іноземна мова для 

академічних цілей 

  

14.00– 15.20        

В
ів

т
о

р
о

к
 

08.45–10.05 Терапевтичні 

заняття і вправи у 

ерготерапії 

Адаптивна фізична 

рекреація  

 Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій 

 Основи теорії 

здоров’я та 

здорового способу 

життя  

 

10.30–11.50 Персональний 

тренінг 

Адаптивна фізична 

рекреація 

Основи вікової та 

гендерної 

психології  

Адаптивний спорт Соціальний захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій 

Харчові добавки у 

спорті 

12.15–13.35 Психологія здоров’я  Персональний 

тренінг 

Терапевтичні 

заняття і вправи у 

ерготерапії 

Адаптивна фізична 

рекреація 

Морфо-фізіологічні 

аспекти реабілітації 

у спорті 

 Спортивна 

медицина 

14.00– 15.20   Психологія здоров’я      

С
ер

ед
а 

08.45–10.05 Персональний 

тренінг 

  Адаптивний спорт Харчові добавки у 

спорті  

Іноземна мова для 

академічних цілей 

Адаптивна фізична 

рекреація 

10.30–11.50 Оздоровче плавання Професійна 

комунікація 

іноземною мовою у 

менеджменті 

неврологічних 

дисфункцій  

Основи вікової та 

гендерної 

психології  

Персональний 

тренінг 

Іноземна мова для 

академічних цілей 

Спортивна 

медицина 

Морфо-фізіологічні 

аспекти реабілітації 

у спорті 

12.15–13.35  Оздоровче плавання  Психологія здоров’я Психофізіологія 

рухової активності  

Основи теорії 

здоров’я та 

здорового способу 

життя 

 Основи заняттєвої 

науки 

14.00– 15.20        



Ч
ет

в
ер

 
08.45–10.05  Персональний 

тренінг 

Терапевтичні 

заняття і вправи у 

ерготерапії 

  Психологія здоров’я  

10.30–11.50 Терапевтичні 

заняття і вправи у 

ерготерапії  

Психофізіологія 

рухової активності 

Персональний 

тренінг 

 Основи теорії 

здоров’я та 

здорового способу  

Психологія здоров’я  Харчові добавки у 

спорті  

12.15–13.35 Соціальний захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

   Харчові добавки у 

спорті 

Основи теорії 

здоров’я та 

здорового способу 

життя  

Адаптивна фізична 

рекреація 

14.00– 15.20        

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Спортивна генетика Оздоровче плавання Оздоровче плавання  Терапевтичні 

заняття і вправи у 

ерготерапії 

  Основи заняттєвої 

науки  

10.30–11.50 Оздоровче плавання Спеціальна 

педагогіка 

СПА процедури Персональний 

тренінг 

  Спортивна 

медицина 

12.15–13.35 Психологія здоров’я  Психофізіологія 

рухової активності 

Персональний 

тренінг 

    

14.00– 15.20        

 

 

 

 


