
Розклад занять 

на І семестр 2021/2022 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра (спеціалізація - ерготерапія)  

на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

2 курс (з 01.09 по 03.09.2021) 
 

 

 
Час  2М3-ФТ5 

 

8.45-10.05   
10.30-11.50   
12.15-13.35   

14.00-15.20   

 

8.45-10.05   
10.30-11.50   

12.15-13.35   

 

8.45-10.05  Терапія кисті (ерго зал) 
10.30-11.50  Терапія кисті (ерго зал) 
12.15-13.35  Ерготерапія в програмах раннього втручання та першого дитинства (ерго зал) 
14.00-15.20  Ерготерапія в програмах раннього втручання та першого дитинства (ерго зал) 

 

8.45-10.05  Адаптивні та допоміжні технології (онлайн) 
10.30-11.50  Адаптивні та допоміжні технології (онлайн) 
12.15-13.35  Адаптивні та допоміжні технології (онлайн) 
14.00-15.20   

 

8.45-10.05  Основи рекреаційної терапії (ерго зал) 
10.30-11.50  Основи рекреаційної терапії (ерго зал) 
12.15-13.35  Основи рекреаційної терапії (ерго зал) 
14.00-15.20   

 

 



Розклад занять 

на І семестр 2021/2022 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра (спеціалізація - ерготерапія)  

на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

2 курс (з 06.09 по 10.09.2021) 

 

 

 
Час  2М3-ФТ5 

 

8.45-10.05  Ерготерапія в програмах раннього втручання та першого дитинства (лекція) 
10.30-11.50  Терапія кисті (лекція) 
12.15-13.35  Адаптивні та допоміжні технології (лекція) 
14.00-15.20  Основи рекреаційної терапії (лекція) 

 

8.45-10.05   
10.30-11.50   

12.15-13.35   

 14.00-15.20  

 

8.45-10.05   
10.30-11.50   
12.15-13.35   
14.00-15.20   

 

8.45-10.05  Ерготерапія в програмах раннього втручання та першого дитинства (ерго зал) 

10.30-11.50  Терапія кисті (ерго зал) 
12.15-13.35  Адаптивні та допоміжні технології (ерго зал) 
14.00-15.20  Адаптивні та допоміжні технології (ерго зал) 

 

8.45-10.05  Основи рекреаційної терапії (клінічна база) 
10.30-11.50  Основи рекреаційної терапії (клінічна база) 
12.15-13.35   
14.00-15.20   

 

 



 

Розклад занять 

на І семестр 2021/2022 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра (спеціалізація - ерготерапія)  

на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

2 курс (з 13.09 по 17.09.2021) 

 

 

 
Час  2М3-ФТ5 

 

8.45-10.05  Ерготерапія в програмах раннього втручання та першого дитинства (лекція) 
10.30-11.50  Терапія кисті (лекція) 
12.15-13.35  Адаптивні та допоміжні технології (лекція) 
14.00-15.20  Основи рекреаційної терапії (лекція) 

 

8.45-10.05  Ерготерапія в програмах раннього втручання та першого дитинства (ерго зал) 
10.30-11.50  Терапія кисті (ерго зал) 

12.15-13.35  Адаптивні та допоміжні технології (ерго зал) 
14.00-15.20 Адаптивні та допоміжні технології (ерго зал) 

 

8.45-10.05   
10.30-11.50   
12.15-13.35   
14.00-15.20   

 

8.45-10.05   

10.30-11.50   
12.15-13.35   
14.00-15.20   

 

8.45-10.05  Основи рекреаційної терапії (клінічна база) 
10.30-11.50  Основи рекреаційної терапії (клінічна база) 
12.15-13.35   
14.00-15.20   

 



Розклад занять 

на І семестр 2021/2022 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра (спеціалізація - ерготерапія)  

на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

2 курс (з 20.09 по 24.09.2021) 

 

 

 
Час  2М3-ФТ5 

 

8.45-10.05  Ерготерапія в програмах раннього втручання та першого дитинства (лекція) 
10.30-11.50  Терапія кисті (лекція) 
12.15-13.35  Адаптивні та допоміжні технології (лекція) 
14.00-15.20  Основи рекреаційної терапії (лекція) 

 

8.45-10.05  Ерготерапія в програмах раннього втручання та першого дитинства (ерго зал) 
10.30-11.50  Терапія кисті (ерго зал) 

12.15-13.35   

 

8.45-10.05   
10.30-11.50   
12.15-13.35   
14.00-15.20   

 

8.45-10.05  Адаптивні та допоміжні технології (онлайн) 
10.30-11.50  Адаптивні та допоміжні технології (онлайн) 
12.15-13.35   
14.00-15.20   

 

8.45-10.05  Основи рекреаційної терапії (клінічна база) 
10.30-11.50  Основи рекреаційної терапії (клінічна база) 
12.15-13.35   
14.00-15.20   

 

 



Розклад занять 

на І семестр 2021/2022 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра (спеціалізація - ерготерапія)  

на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

2 курс (з 27.09 по 1.10.2021) 

 

 

 
Час  2М3-ФТ5 

 

8.45-10.05  Ерготерапія в програмах раннього втручання та першого дитинства (лекція) 
10.30-11.50  Терапія кисті (лекція) 
12.15-13.35  Адаптивні та допоміжні технології (лекція) 
14.00-15.20  Основи рекреаційної терапії (лекція) 

 

8.45-10.05  Ерготерапія в програмах раннього втручання та першого дитинства (ерго зал) 
10.30-11.50  Терапія кисті (ерго зал) 

12.15-13.35   

 

8.45-10.05   
10.30-11.50   
12.15-13.35   
14.00-15.20   

 

8.45-10.05  Адаптивні та допоміжні технології (онлайн) 
10.30-11.50  Адаптивні та допоміжні технології (онлайн) 
12.15-13.35  Менеджмент когнітивних порушень (онлайн) 
14.00-15.20  Менеджмент когнітивних порушень (онлайн) 

 

8.45-10.05   
10.30-11.50   
12.15-13.35   
14.00-15.20   

 

 


