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Перший проректор з НПР 
_____________ Дутчак М.В. 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2019-2020 навчального року 

для студентів, які здобувають ступінь магістра на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 
ІІ курс (з 11.11 по 6.12.2019 р.) 

 

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

День 
тижня Час 2МЗ -ФТ1 2МЗ –ФТ2 2МЗ –ФТ3 2МЗ –ФТ4 

П
он

ед
іл

ок
 8.45-10.05     

10.30-11.50  PNF та Бобат-терапія  ФТ в геронтології та геріатрії  

12.15-13.35  ФТ в геронтології та геріатрії   PNF та Бобат-терапія  

14.00-15.20 ФТ в геронтології та геріатрії (л) PNF та Бобат-терапія (л) ФТ в геронтології та геріатрії (л) PNF та Бобат-терапія (л) 

15.45-17.05 ФТ дітей з орг.зах. Н.С. (з 18.11)  ФТ дітей з орг.зах. Н.С. (з 18.11)  

   
   

В
ів

то
ро

к 8.45-10.05 ФТ дітей з орг.зах. Н.С. (з 18.11)  ФТ в геронтології та геріатрії   

10.30-11.50 ФТ дітей з орг.зах. Н.С. (з 18.11)  ФТ в геронтології та геріатрії   

12.15-13.35 ФТ дітей з орг.зах. Н.С. (з 18.11)    

14.00-15.20 (дитяча клін.лікарня №1)    

С
ер

ед
а 

8.45-10.05 ФТ в геронтології та геріатрії (л)  ФТ в геронтології та геріатрії (л)  

10.30-11.50 ФТ дітей з орг.зах. Н.С. (з 18.11) ФТ в геронтології та геріатрії  ФТ дітей з орг.зах. Н.С. (з 18.11) PNF та Бобат-терапія 

12.15-13.35 ФТ дітей з орг.зах. Н.С. (з 18.11) ФТ в геронтології та геріатрії (л) ФТ дітей з орг.зах. Н.С. (з 18.11) ФТ в геронтології та геріатрії (л) 

14.00-15.20 ФТ в геронтології та геріатрії     

Ч
ет

ве
р 

8.45-10.05  ФТ в геронтології та геріатрії (л) ФТ дітей з орг.зах. Н.С. (з 18.11) ФТ в геронтології та геріатрії (л) 

10.30-11.50 ФТ в геронтології та геріатрії  PNF та Бобат-терапія (л) ФТ дітей з орг.зах. Н.С. (з 18.11) PNF та Бобат-терапія (л) 

12.15-13.35  PNF та Бобат-терапія  ФТ дітей з орг.зах. Н.С. (з 18.11) ФТ в геронтології та геріатрії  

14.00-15.20   (дитяча клін.лікарня №1)  

П
’я

тн
иц

я 

8.45-10.05     

10.30-11.50     

12.15-13.35     

14.00-15.20     


