
 

                                                                                                                     РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на І семестр 2021/2022 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

3 курс (з 01.09 по 03.09.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 33-ФТ1 33-ФТ2 33-ФТ3 33-ФТ4 33-ФТ5 33-ФТ6 33-ФТ7 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05        

10.30–11.50        

12.15–13.35        

14.00– 15.20        

В
ів

то
р
о
к
 8.45–10.05  

10.30–11.50  

12.15–13.35  

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Біомеханіка та клінічна кінезіологія (БМКК) 

10.30–11.50 Травматологія та ортопедія (за професійним спрямуванням) (ТО) 

12.15–13.35 Обстеження, методи оцінки та контролю при порушеннях діяльності ОРА (ОМО) 

14.00– 15.20  

Ч
ет

в
ер

 8.45–10.05  

10.30–11.50  

12.15–13.35  

П
`я

тн
и

ц
я 8.45–10.05 Травматологія та ортопедія (за професійним спрямуванням) 

10.30–11.50 Методика та техніка класичного та лікувального масажу (МТМ) 

12.15–13.35  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                     РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на І семестр 2021/2022 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

3 курс (з 06.09 по 01.10.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 33-ФТ1 33-ФТ2 33-ФТ3 33-ФТ4 33-ФТ5 33-ФТ6 33-ФТ7 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 ОМО (1.405) ОМО (1.401) ТО  (1.407) БМКК (4.212) МТМ (1.425)  ТО (1.408) БМКК (4.305) 

10.30–11.50 ТО (1.407) БМКК (4.212) ОМО (1.405) ОМО (1.401) ТО (1.408) МТМ (1.425) Кінезіологічне 

тейпування 

(1.409) 
12.15–13.35 Функціональний 

тренінг 

(веслувальний 

зал) 

Кінезіологічне 

тейпування 

(1.409) 

Функціональний 

тренінг 

(веслувальний 

зал) 

Кінезіологічне 

тейпування 

(1.408) 

ОМО (1.405) ОМО (1.401) МТМ (1.425) 

14.00– 15.20 ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.407) 

Функціональний 

тренінг 

(веслувальний 

зал) 

  Кінезіологічне 

тейпування 

(1.409) 

Кінезіологічне 

тейпування 

(1.408) 

 

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05  

10.30–11.50  

12.15–13.35  

14.00– 15.20  

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Методика та техніка класичного та лікувального масажу 

10.30–11.50 Обстеження, методи оцінки та контролю при порушеннях діяльності ОРА 

12.15–13.35 Травматологія та ортопедія 

  

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05 МТМ (1.425) ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.408) 

БМКК (4.409) ТО  (1.407) Функціональний 

тренінг (СК 

«Олімпійський 

стиль») 

 ОМО (1.405) 

10.30–11.50 БМКК (4.409) МТМ (1.425) Кінезіологічне 

тейпування 

(1.406) 

Функціональний 

тренінг (СК 

«Олімпійський 

стиль») 

ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.409) 

ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.408) 

ТО  (1.407) 

12.15–13.35 Кінезіологічне 

тейпування 

(1.406) 

ТО  (1.407) МТМ (1.425) ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.409) 

БМКК (4.409) Функціональний 

тренінг (СК 

«Олімпійський 

стиль») 

ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.408) 
14.00– 15.20   ФТ та ЕТ при 

травмах у 

МТМ (1.425)  БМКК (4.409) Функціональний 

тренінг (СК 



спортсменів 

(1.408) 

«Олімпійський 

стиль») 
П

`я
тн

и
ц

я 8.45–10.05 Біомеханіка та клінічна кінезіологія 

10.30–11.50 Травматологія та ортопедія (за професійним спрямуванням) 

12.15–13.35  

 

 

 

 

 

                                                                                                                     РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на І семестр 2021/2022 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

3 курс (з 04.10 по 08.10.2021 р.) 

 
День 

тижня 
Час 33-ФТ1 33-ФТ2 33-ФТ3 33-ФТ4 33-ФТ5 33-ФТ6 33-ФТ7 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05 ОМО (1.405) ОМО (1.401) ТО  (1.407) БМКК (4.212) МТМ (1.425)  ТО (1.408) БМКК (4.305) 

10.30–11.50 ТО (1.407) БМКК (4.212) ОМО (1.405) ОМО (1.401) ТО (1.408) МТМ (1.425) Кінезіологічне 

тейпування 

(1.409) 
12.15–13.35 Функціональний 

тренінг (зал) 

Кінезіологічне 

тейпування 

(1.409) 

Функціональний 

тренінг (зал) 

Кінезіологічне 

тейпування 

(1.408) 

ОМО (1.405) ОМО (1.401) МТМ (1.425) 

14.00– 15.20 ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.407) 

Функціональний 

тренінг (зал) 

  Кінезіологічне 

тейпування 

(1.409) 

Кінезіологічне 

тейпування 

(1.408) 

 

В
ів

то
р
о

к
 8.45–10.05  

10.30–11.50  

12.15–13.35  

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Методика та техніка класичного та лікувального масажу 

10.30–11.50 Обстеження, методи оцінки та контролю при порушеннях діяльності ОРА 

12.15–13.35 Травматологія та ортопедія 



Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05 МТМ (1.425) ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.408) 

БМКК (4.411) ТО  (1.407) Функціональний 

тренінг (зал) 

 ОМО (1.405) 

10.30–11.50 БМКК (4.411) МТМ (1.425) Кінезіологічне 

тейпування 

(1.406) 

Функціональний 

тренінг (зал) 

ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.409) 

ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.408) 

ТО  (1.407) 

12.15–13.35 Кінезіологічне 

тейпування 

(1.406) 

ТО  (1.407) МТМ (1.425) ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.409) 

БМКК (4.411) Функціональний 

тренінг (зал) 

ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.408) 
14.00– 15.20   ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.408) 

МТМ (1.425)  БМКК (4.411) Функціональний 

тренінг (зал) 

П
`я

тн
и

ц
я 8.45–10.05 Біомеханіка та клінічна кінезіологія 

10.30–11.50 Травматологія та ортопедія (за професійним спрямуванням) 

12.15–13.35  

 

 

                                                                                                                     РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на І семестр 2021/2022 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

3 курс (з 11.10 по 15.10.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 33-ФТ1 33-ФТ2 33-ФТ3 33-ФТ4 33-ФТ5 33-ФТ6 33-ФТ7 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05 ОМО (1.405) ОМО (1.401) ТО (1.407) БМКК (4.212) МТМ (1.425) ТО (1.408) БМКК (4.308) 

10.30–11.50 ТО (1.407) БМКК (4.212) ОМО (1.405) ОМО (1.401) ТО (1.408) МТМ (1.425) ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.409) 
12.15–13.35 Функціональний 

тренінг (зал) 

Кінезіологічне 

тейпування 

(1.407) 

ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.409) 

ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.408) 

ОМО (1.405) ОМО (1.401) МТМ (1.425) 

В
ів

то
р
о

к
 8.45–10.05  

10.30–11.50  

12.15–13.35  



С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Методика та техніка класичного та лікувального масажу 

10.30–11.50 Обстеження, методи оцінки та контролю при порушеннях діяльності ОРА 

12.15–13.35 Травматологія та ортопедія 

14.00– 15.20 Травматологія та ортопедія 

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05 Кінезіологічне 

тейпування 

(1.409) 

ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.408) 

Функціональний 

тренінг (зал) 

   ОМО (1.405) 

10.30–11.50 ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.408) 

Функціональний 

тренінг (зал) 

Кінезіологічне 

тейпування 

(1.409) 

  Кінезіологічне 

тейпування 

(1.406) 

ТО (1.407) 

12.15–13.35    Кінезіологічне 

тейпування 

(1.409) 

ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.408) 

Функціональний 

тренінг (зал) 

ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.407) 
14.00– 15.20    ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.408) 

Кінезіологічне 

тейпування 

(1.409) 

  

П
`я

тн
и

ц
я 

8.45–10.05 МТМ (1.425) ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.407) 

БМКК (4.301)    Функціональний 

тренінг (зал) 

10.30–11.50 БМКК (4.301) МТМ (1.425) ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.407) 

ТО (1.408) Функціональний 

тренінг (зал) 

Кінезіологічне 

тейпування 

(1.409) 

Кінезіологічне 

тейпування 

(1.410) 

12.15–13.35 ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.409) 

ТО (1.408) МТМ (1.425) Функціональний 

тренінг (зал) 

БМКК (4.301) ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.407) 

 

14.00– 15.20    МТМ (1.425) ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.405) 

БМКК (4.301)  

 

 

 

 



 

                                                                                                                     РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на І семестр 2021/2022 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

3 курс (з 18.10 по 22.10.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 33-ФТ1 33-ФТ2 33-ФТ3 33-ФТ4 33-ФТ5 33-ФТ6 33-ФТ7 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 ОМО (1.405) ОМО (1.401) ТО (1.407) БМКК (4.212) МТМ (1.425) ТО (1.408) БМКК (4.308) 

10.30–11.50 ТО (1.407) БМКК (4.212) ОМО (1.405) ОМО (1.401) ТО (1.408) МТМ (1.425) ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.409) 
12.15–13.35 Функціональний 

тренінг (зал) 

Кінезіологічне 

тейпування 

(1.407) 

ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.409) 

ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.408) 

ОМО (1.405) ОМО (1.401) МТМ (1.425) 

В
ів

то
р
о
к
 8.45–10.05  

10.30–11.50  

12.15–13.35  

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Методика та техніка класичного та лікувального масажу 

10.30–11.50 Обстеження, методи оцінки та контролю при порушеннях діяльності ОРА 

12.15–13.35 Травматологія та ортопедія 

14.00– 15.20  

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05 Кінезіологічне 

тейпування 

(1.409) 

ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.408) 

Функціональний 

тренінг (зал) 

   ОМО (1.405) 

10.30–11.50 ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.408) 

Функціональний 

тренінг (зал) 

Кінезіологічне 

тейпування 

(1.409) 

  Кінезіологічне 

тейпування 

(1.406) 

ТО (1.407) 

12.15–13.35    Кінезіологічне 

тейпування 

(1.409) 

ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.408) 

Функціональний 

тренінг (зал) 

ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.407) 
14.00– 15.20    ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.408) 

Кінезіологічне 

тейпування 

(1.409) 

  



П
`я

тн
и

ц
я 

8.45–10.05 МТМ (1.425) ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.407) 

БМКК (4.301)    Функціональний 

тренінг (зал) 

10.30–11.50 БМКК (4.301) МТМ (1.425) ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.407) 

ТО (1.408) Функціональний 

тренінг (зал) 

Кінезіологічне 

тейпування 

(1.409) 

Кінезіологічне 

тейпування 

(1.410) 

12.15–13.35 ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.409) 

ТО (1.408) МТМ (1.425) Функціональний 

тренінг (зал) 

БМКК (4.301) ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.407) 

 

14.00– 15.20    МТМ (1.425) ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.405) 

БМКК (4.301)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на І семестр 2021/2022 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

3 курс (з 25.10 по 29.10.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 33-ФТ1 33-ФТ2 33-ФТ3 33-ФТ4 33-ФТ5 33-ФТ6 33-ФТ7 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 ОМО (1.405) ОМО (1.401) ТО (1.407) БМКК (4.212) МТМ (1.425) ТО (1.408) БМКК (4.308) 

10.30–11.50 ТО (1.407) БМКК (4.212) ОМО (1.405) ОМО (1.401) ТО (1.408) МТМ (1.425) ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.409) 
12.15–13.35 Функціональний 

тренінг (зал) 

Кінезіологічне 

тейпування 

(1.407) 

ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.409) 

ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.408) 

ОМО (1.405) ОМО (1.401) МТМ (1.425) 

В
ів

то
р
о
к
 8.45–10.05  

10.30–11.50  

12.15–13.35  

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 МТМ (1.425) Кінезіологічне 

тейпування 

(1.407) 

 МТМ (1.427) Кінезіологічне 

тейпування 

(1.408) 

  

10.30–11.50 Кінезіологічне 

тейпування 

(1.407) 

МТМ (1.425) БМКК (4.401) БМКК (1.209) МТМ (1.427) Кінезіологічне 

тейпування 

(1.408) 

 

12.15–13.35  БМКК (4.401) МТМ (1.425) Кінезіологічне  

тейпування 

(1.407) 

 МТМ (1.427) Кінезіологічне 

тейпування 

(1.408) 
14.00– 15.20   Кінезіологічне 

тейпування 

(1.407) 

   МТМ (1.427) 

 Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05 Кінезіологічне 

тейпування 

(1.409) 

ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.408) 

Функціональний 

тренінг (зал) 

  БМКК (4.411) ОМО (1.405) 

10.30–11.50 ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.408) 

Функціональний 

тренінг (зал) 

Кінезіологічне 

тейпування 

(1.409) 

 БМКК (4.411) Кінезіологічне 

тейпування 

(1.406) 

ТО (1.407) 

12.15–13.35 БМКК (4.411)   Кінезіологічне 

тейпування 

(1.409) 

ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.408) 

Функціональний 

тренінг (зал) 

ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.407) 



14.00– 15.20    ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.408) 

Кінезіологічне 

тейпування 

(1.409) 

  
П

`я
тн

и
ц

я 

8.45–10.05 МТМ (1.425) ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.407) 

БМКК (4.301)    Функціональний 

тренінг (зал) 

10.30–11.50 БМКК (4.301) МТМ (1.425) ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.407) 

ТО (1.408) Функціональний 

тренінг (зал) 

Кінезіологічне 

тейпування 

(1.409) 

Кінезіологічне 

тейпування 

(1.410) 

12.15–13.35 ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.409) 

ТО (1.408) МТМ (1.425) Функціональний 

тренінг (зал) 

БМКК (4.301) ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.407) 

БМКК (4.307) 

14.00– 15.20    МТМ (1.425) ФТ та ЕТ при 

травмах у 

спортсменів 

(1.407) 

БМКК (4.301)  

 

 


