
             ЗАТВЕРДЖУЮ  
Перший проректор з НПР 
_____________ Дутчак М.В. 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2019-2020 навчального року 

для студентів, які здобувають ступінь бакалавра на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму ІV курс (з 25.11 по 13.12.2019 р. 
 День 

тижня Час 43-ФТ5 43-ФТ6 43-ФТ7 43-ФТ8 

П
он

ед
іл

ок
 

8.45-10.05 
Обстеження, методи оцінки та контролю 

при порушенні діяльності нервової 
системи (1.406) 

Теорія та практика оздоровчо-
рекреаційної рухової активності(1.415)  Основи вікової та гендерної психології 

(1.415) 

10.30-11.50 Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності нервової системи (4.401) 

12.15-13.35   
Обстеження, методи оцінки та контролю 

при порушенні діяльності нервової 
системи (1.403) 

Неврологія та нейрохірургія  
КРМ при НС 

14.00-15.20   Теорія та практика оздоровчо-
рекреаційної рухової активності(1.410) 

Неврологія та нейрохірургія 
КРМ при тНС 

   
   

В
ів

то
ро

к 

8.45-10.05     

10.30-11.50 Теорія та практика оздоровчо-
рекреаційної рухової активності(1.418)  Основи заняттевої науки (1.421) Теорія та практика оздоровчо-

рекреаційної рухової активності(1.410) 
12.15-13.35  Клінічний реабілітаційний менеджмент при неврологічних дисфункціях (4.401) 
14.00-15.20  

Неврологія та нейрохірургія (1.427) 
  

КРМ при НС (1.418) 

15.45-17.05  
Неврологія та нейрохірургія 

  
КРМ при НС 

С
ер

ед
а 

8.45-10.05 Неврологія та нейрохірургія (4.401) 
10.30-11.50 Теорія та практика  оздоровчо-рекреаційної рухової активності (2.90) 
12.15-13.35 Терапевтичні заняття і вправи у 

єрготерапії (Кокл)  Неврологія та нейрохірургія  Спортивна медицина (3.113) 
КРМ при НС 

14.00-15.20 Терапевтичні заняття і вправи у 
єрготерапії (Кокл)  Неврологія та нейрохірургія Спортивна медицина (3.113) 

КРМ при НС 

Ч
ет

ве
р 

8.45-10.05   Теорія та практика оздоровчо-
рекреаційної рухової активності(1.410)  

10.30-11.50  Основи заняттевої науки (1.403) Терапевтичні заняття і вправи у 
єрготерапії (Кокл)  

12.15-13.35 
Неврологія та нейрохірургія  Обстеження, методи оцінки та контролю 

при порушенні діяльності нервової 
системи (1.407) 

Терапевтичні заняття і вправи у 
єрготерапії (Кокл) Персональний тренінг (1.410) 

КРМ при НС 

14.00-15.20 
Неврологія та нейрохірургія Терапевтичні заняття і вправи у 

єрготерапії (Кокл) 
Терапевтичні заняття і вправи у 

єрготерапії (Кокл)  
КРМ при НС 

15.45-17.05  Терапевтичні заняття і вправи у 
єрготерапії (Кокл)   

17.30-18.50  Терапевтичні заняття і вправи у 
єрготерапії (Кокл)   

П
’я

тн
иц

я 8.45-10.05    
Обстеження, методи оцінки та контролю при 

порушенні діяльності нервової системи 
(1.426) 

10.30-11.50 Основи заняттевої науки (1.409) Теорія та практика оздоровчо-
рекреаційної рухової активності(1.407)  Теорія та практика оздоровчо-

рекреаційної рухової активності(1.415) 

12.15-13.35 Теорія та практика оздоровчо-
рекреаційної рухової активності(1.409)    



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


