
Розклад занять І потоку з вивчення дисциплін вільного вибору 

для студентів ІІІ курсу спеціальності Фізична терапія, ерготерапія, які здобувають освітній ступінь бакалавра 

(склад груп представлено на сайті у розділі «Студентам» - «Розклад» - «Групи з вивчення дисциплін вільного вибору») 

на період з 01.10 по 07.12  

Дні Час 
Дисципліна, номер групи, аудиторія  

Дні Час 
Дисципліна, номер групи, аудиторія 

            

П
о

н
е
д
іл

о
к

  

8.45-10.05       

Ч
ет

в
е
р

 

8.45-10.05       

10.30-11.50       10.30-11.50       

12.15-13.35 
Кінезіологічне  

тейпування гр. 

ФТ1 (4.411) 

Спортивна 

травматологія  

гр. ФТ8 (1.417) 

Функціональний 

тренінг у 

фізичній терапії 

гр. ФТ2 (1.421) 

Моторний 

контроль 

гр. ФТ6 

(4.307) 

Фізична 

терапія та 

ерготерапія при 

травмах у 

спортсменів гр. 

ФТ5 (1.409) 

 

 
12.15-13.35  

Кінезіологічне  

тейпування гр. 

ФТ2 (1.406) 

Функціональн

ий тренінг у 

фізичній 

терапії 

гр. ФТ4 (1.409) 

   

14.00-15.20  

Спортивна 

травматологія  

гр. ФТ8 (1.417) 

Функціональний 

тренінг у 

фізичній терапії 

гр. ФТ2 (1.421) 

Моторний 

контроль 

гр. ФТ6 

(4.307) 

  14.00-15.20  

Кінезіологічне  

тейпування 

гр. ФТ2 

(1.406) 

Функціональн

ий тренінг у 

фізичній 

терапії 

гр. ФТ4 

(1.409) 

   

В
ів

т
о

р
о
к

  

8.45-10.05       

 

П
’я

т
н

и
ц

я
 

8.45-10.05       

10.30-11.50       10.30-11.50       

12.15-13.35 
Кінезіологічне  

тейпування гр. 

ФТ1 (1.408) 

Спортивна 

травматологія  

гр. ФТ7 (4.308) 

 

Моторний 

контроль 

гр. ФТ5 

(1.207) 

Фізична 

терапія та 

ерготерапія 

при травмах у 

спортсменів гр. 

ФТ3 (1.409) 

Фармакологія 

за 

професійним 

спрямуванням 

гр. ФТ8 (4.213) 

12.15-13.35 

Спортивна 

травматологія  

гр. ФТ6 (1.406) 

Кінезіологічне  

тейпування гр. 

ФТ4 (1.426) 

Функціональн

ий тренінг у 

фізичній 

терапії 

гр. ФТ7 (1.409) 

Фізична терапія 

та ерготерапія 

при травмах у 

спортсменів гр. 

ФТ1 (1.408) 

Моторний 

контроль 

гр. ФТ3 

(4.307) 

 

14.00-15.20  

Спортивна 

травматологія  

гр. ФТ7 

(4.308) 

 

Моторний 

контроль 

гр. ФТ5 

(1.207) 

Фізична 

терапія та 

ерготерапія 

при травмах у 

спортсменів 

гр. ФТ3 

(1.409) 

Фармакологія 

за 

професійним 

спрямуванням 

гр. ФТ8 (1.409) 

14.00-15.20 

Спортивна 

травматологія  

гр. ФТ6 (1.406) 

Кінезіологічне  

тейпування гр. 

ФТ4 (1.426) 

Функціональн

ий тренінг у 

фізичній 

терапії 

гр. ФТ7 (1.409) 

Фізична терапія 

та ерготерапія 

при травмах у 

спортсменів гр. 

ФТ1 (1.408) 

Моторний 

контроль 

гр. ФТ3 

(4.307) 

 

С
е
р

е
д
а

  

8.45-10.05       

 

С
у

б
о

т
а
 

9.00-10.20       

10.30-11.50       10.30-11.50       

12.15-13.35     

 

Фізична 

терапія та 

ерготерапія 

при травмах у 

спортсменів гр. 

ФТ5 (1.403) 

 12.20-13.40       

14.00-15.20       14.00-15.20       

Начальник навчально-методичного відділу ________________________ 


