
РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

4 курс (з 11.01 по 15.01.2021 р.) 

 
День 

тижня 
Час 43-ФТ1 43-ФТ2 43-ФТ3 43-ФТ4 43-ФТ5 43-ФТ6 43-ФТ7 43-ФТ8 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 Адаптивний 

спорт 

Спортивна 

медицина 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

Іноземна мова Психологія 

здоров`я 

Іноземна мова ОТЗ ОТЗ 

10.30–11.50 Харчові добавки 

при РА 

Основи теорії 

здоров`я та ЗСЖ 

(ОТЗ) 

ОТЗ Спортивна 

медицина 

Адаптивний 

спорт 

Психологія 

здоров`я 

Іноземна мова Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

12.15–13.35 Основи вікової 

та гендерної 

психології 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

Спортивна 

медицина 

ОТЗ ОТЗ Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

Психологія 

здоров`я 

Іноземна мова 

14.00– 15.20        Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05 Адаптивний 

спорт 

Спортивна 

медицина 

Псифізіологія 

РА 

Основи 

заняттєвої 

науки 

Адаптивна 

фізична реакція 

ОТЗ   

10.30–11.50 Основи 

заняттєвої 

науки 

Псифізіологія 

РА 

Спортивна 

медицина 

Харчові добавки 

при РА 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

Адаптивна 

фізична реакція 

  

12.15–13.35 Псифізіологія 

РА 

 Основи 

заняттєвої 

науки 

Спортивна 

медицина 

 Харчові добавки 

при РА 

Адаптивна 

фізична реакція 

 

14.00– 15.20       Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

 

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Обстеження, методи оцінки та контролю при порушені діяльності нервової системи (ОМО) 

10.30–11.50 Клінічний реабілітаційний менеджмент при неврологічних дисфункціях (КРМ) 

12.15–13.35  

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05 Іноземна мова Психологія 

здоров`я 

Іноземна мова ОТЗ ОТЗ  Психологія 

здоров`я 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

10.30–11.50 Харчові добавки 

при РА 

ОТЗ ОТЗ Іноземна мова Психологія 

здоров`я 

 Основи 

заняттєвої 

науки 

Адаптивна 

фізична реакція 

12.15–13.35  Основи вікової 

та гендерної 

психології 

 Адаптивний 

спорт 

Іноземна мова ОТЗ ОТЗ ОТЗ 

14.00– 15.20      Психологія 

здоров`я 

 Основи 

заняттєвої 

науки 



П
`я

тн
и

ц
я
 8.45–10.05 Обстеження, методи оцінки та контролю при порушені діяльності нервової системи  

10.30–11.50 Клінічний реабілітаційний менеджмент при неврологічних дисфункціях  

12.15–13.35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

4 курс (з 18.01 по 22.01.2021 р.) 

 
День 

тижня 
Час 43-ФТ1 43-ФТ2 43-ФТ3 43-ФТ4 43-ФТ5 43-ФТ6 43-ФТ7 43-ФТ8 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 КРМ КРМ Спортивна 

медицина 

Адаптивний 

спорт 

Психологія 

здоров`я 

Іноземна мова ОТЗ ОТЗ 

10.30–11.50 Харчові добавки 

при РА 

ОТЗ ОТЗ Спортивна 

медицина 

Адаптивний 

спорт 

Психологія 

здоров`я 

Іноземна мова Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

12.15–13.35 Адаптивний 

спорт 

Спортивна 

медицина 

 ОТЗ ОТЗ Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

Психологія 

здоров`я 

Іноземна мова 

14.00– 15.20        Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05 ОМО ОМО Псифізіологія 

РА 

Основи 

заняттєвої 

науки 

Адаптивна 

фізична реакція 

ОТЗ   

10.30–11.50 Основи вікової 

та гендерної 

психології 

Псифізіологія 

РА 

ОМО ОМО Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

Адаптивна 

фізична реакція 

  

12.15–13.35 Псифізіологія 

РА 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

Основи 

заняттєвої 

науки 

Харчові добавки 

при РА 

ОМО ОМО Адаптивна 

фізична реакція 

 

14.00– 15.20       Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

 

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Обстеження, методи оцінки та контролю при порушені діяльності нервової системи (ОМО) 

10.30–11.50 Клінічний реабілітаційний менеджмент при неврологічних дисфункціях (КРМ) 

12.15–13.35  

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05 Основи 

заняттєвої 

науки 

Психологія 

здоров`я 

Іноземна мова   Харчові добавки 

при РА 

ОМО ОМО 

10.30–11.50 Іноземна мова Основи вікової 

та гендерної 

психології 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

Іноземна мова КРМ КРМ Основи 

заняттєвої 

науки 

Адаптивна 

фізична реакція 

12.15–13.35   КРМ КРМ Іноземна мова  КРМ Основи 

заняттєвої 

науки 

14.00– 15.20        КРМ 



П
`я

тн
и

ц
я
 8.45–10.05 Обстеження, методи оцінки та контролю при порушені діяльності нервової системи  

10.30–11.50 Клінічний реабілітаційний менеджмент при неврологічних дисфункціях  

12.15–13.35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

4 курс (з 25.01 по 29.01.2021 р.) 

 
День 

тижня 
Час 43-ФТ1 43-ФТ2 43-ФТ3 43-ФТ4 43-ФТ5 43-ФТ6 43-ФТ7 43-ФТ8 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 КРМ (греб.зал) КРМ (греб.зал) Спортивна 

медицина 

(3.112) 

Адаптивний 

спорт (6.506) 

Психологія 

здоров`я (4.310) 

Іноземна мова 

(2.214) 

ОТЗ (1.409) ОТЗ (1.410) 

10.30–11.50 Харчові добавки 

при РА (1.409) 

ОТЗ (1.418) ОТЗ (1.421) Спортивна 

медицина 

(3.112) 

Адаптивний 

спорт (6.506) 

Психологія 

здоров`я (4.310) 

Іноземна мова 

(2.214) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.410) 

12.15–13.35 Адаптивний 

спорт (6.506) 

Спортивна 

медицина 

(3.112) 

 ОТЗ (1.409) ОТЗ (1.410) Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.407) 

Психологія 

здоров`я (4.310) 

Іноземна мова 

(2.214) 

14.00– 15.20        Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.407) 

В
ів

то
р

о
к
 

8.45–10.05 ОМО (греб.зал) ОМО (греб.зал) Псифізіологія 

РА (1.406) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.408) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.407) 

ОТЗ (1.409)   

10.30–11.50 Основи вікової 

та гендерної 

психології 

(1.408) 

Псифізіологія 

РА (1.406) 

ОМО (греб.зал) ОМО (греб.зал) Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.409) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.407) 

  

12.15–13.35 Псифізіологія 

РА (1.406) 

 Основи 

заняттєвої 

науки (1.408) 

Харчові добавки 

при РА (1.409) 

ОМО (греб.зал) ОМО (греб.зал) Адаптивна 

фізична реакція 

(1.407) 

 

14.00– 15.20       Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.409) 

 

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Обстеження, методи оцінки та контролю при порушені діяльності нервової системи (ОМО) 

10.30–11.50 Клінічний реабілітаційний менеджмент при неврологічних дисфункціях (КРМ) 

12.15–13.35  

Ч
ет

в

ер
 8.45–10.05 Основи 

заняттєвої 

науки (1.406) 

Психологія 

здоров`я (1.407) 

Іноземна мова 

(2.214) 

  Харчові добавки 

при РА (1.408) 

ОМО (греб.зал) ОМО (греб.зал) 



10.30–11.50 Іноземна мова 

(2.214) 

Основи вікової 

та гендерної 

психології 

(1.408) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.407) 

Іноземна мова 

(2.308) 

КРМ (греб.зал) КРМ (греб.зал) Основи 

заняттєвої 

науки (1.406) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.409) 

12.15–13.35  Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.407) 

КРМ (греб.зал) КРМ (греб.зал) Іноземна мова 

(2.214) 

 КРМ (греб.зал) Основи 

заняттєвої 

науки (1.406) 

14.00– 15.20        КРМ (греб.зал) 

П
`я

тн
и

ц
я
 8.45–10.05 Обстеження, методи оцінки та контролю при порушені діяльності нервової системи  

10.30–11.50 Клінічний реабілітаційний менеджмент при неврологічних дисфункціях  

12.15–13.35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

4 курс (з 01.02 по 05.02.2021 р.) 

 
День 

тижня 
Час 43-ФТ1 43-ФТ2 43-ФТ3 43-ФТ4 43-ФТ5 43-ФТ6 43-ФТ7 43-ФТ8 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 КРМ  

(гребний зал) 

КРМ  

(гребний зал) 

Спортивна 

медицина 

(3.116) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.410) 

 Іноземна мова 

(2.203) 

ОТЗ (1.408) ОТЗ (1.409) 

10.30–11.50 Харчові добавки 

при РА (1.410) 

ОТЗ (1.408) ОТЗ (1.409) Спортивна 

медицина 

(3.116) 

Адаптивний 

спорт (6.506) 

Психологія 

здоров`я (1.207) 

Іноземна мова 

(2.203) 

КРМ  

(гребний зал) 

12.15–13.35 Адаптивний 

спорт (6.506) 

Спортивна 

медицина 

(3.116) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.406) 

ОТЗ (1.408) ОТЗ (1.409) Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.407) 

КРМ  

(гребний зал) 

Іноземна мова 

(2.203) 

14.00– 15.20     Адаптивна 

фізична реакція 

(1.410) 

   

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05 ОМО 

 (гребний зал) 

ОМО 

 (гребний зал) 

Псифізіологія 

РА (1.406) 

Адаптивний 

спорт (6.506) 

Психологія 

здоров`я (1.407) 

 Основи 

заняттєвої 

науки (1.408) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.409) 

10.30–11.50 Основи вікової 

та гендерної 

психології 

(1.410) 

Псифізіологія 

РА (1.406) 

ОМО 

 (гребний зал) 

ОМО 

 (гребний зал) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.407) 

ОТЗ (1.408) Адаптивна 

фізична реакція 

(1.409) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.207) 

12.15–13.35 Псифізіологія 

РА (1.406) 

Основи вікової 

та гендерної 

психології 

(1.410) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.408) 

Харчові добавки 

при РА (1.207) 

ОМО 

 (гребний зал) 

ОМО 

 (гребний зал) 

Психологія 

здоров`я (1.407) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.409) 

14.00– 15.20      Адаптивна 

фізична реакція 

(1.409) 

ОМО 

 (гребний зал) 

ОМО 

 (гребний зал) 

С
ер

ед
а 

8.45–10.05  

10.30–11.50  

12.15–13.35  

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05 Іноземна мова 

(2.203) 

Психологія 

здоров`я (1.406) 

Іноземна мова 

(2.204) 

ОТЗ (1.408) ОТЗ (1.409) Харчові добавки 

при РА (1.407) 

  

10.30–11.50 Харчові добавки 

при РА (1.407) 

ОТЗ (1.408) ОТЗ (1.409) Іноземна мова 

(2.203) 

КРМ  

(гребний зал) 

КРМ  

(гребний зал) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.410) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.406) 

12.15–13.35 Основи 

заняттєвої 

науки (1.406) 

Соц.захист і 

права осіб з 

КРМ  

(гребний зал) 

КРМ  

(гребний зал) 

Іноземна мова 

(2.203) 

ОТЗ (1.408) ОТЗ (1.409) ОТЗ (1.407) 



інвалідністю 

(1.410) 

14.00– 15.20         
П

`я
тн

и
ц

я
 8.45–10.05 Обстеження, методи оцінки та контролю при порушені діяльності нервової системи  

10.30–11.50 Клінічний реабілітаційний менеджмент при неврологічних дисфункціях  

12.15–13.35 Клінічний реабілітаційний менеджмент при неврологічних дисфункціях 

 

 

 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

4 курс (з 08.02 по 12.02.2021 р.) 

 
День 

тижня 
Час 43-ФТ1 43-ФТ2 43-ФТ3 43-ФТ4 43-ФТ5 43-ФТ6 43-ФТ7 43-ФТ8 

П
о

н
ед

іл
о
к
 

8.45–10.05 КРМ  

(гребний зал) 

КРМ  

(гребний зал) 

Спортивна 

медицина 

(3.116) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.410) 

Психологія 

здоров`я (1.207) 

Іноземна мова 

(2.203) 

ОТЗ (1.408) ОТЗ (1.409) 

10.30–11.50 Харчові добавки 

при РА(1.406) 

ОТЗ (1.408) ОТЗ (1.409) Спортивна 

медицина 

(3.116) 

Адаптивний 

спорт (6.506) 

Психологія 

здоров`я (1.207) 

Іноземна мова 

(2.203) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.407) 

12.15–13.35 Адаптивний 

спорт (6.506) 

Спортивна 

медицина 

(3.116) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.407) 

ОТЗ (1.408) ОТЗ (1.409) Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.410) 

Психологія 

здоров`я (1.207) 

Іноземна мова 

(2.203) 

14.00– 15.20        Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.410) 

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05 ОМО 

 (гребний зал) 

ОМО 

 (гребний зал) 

Спортивна 

медицина 

(3.116) 

Харчові добавки 

при РА (1.406) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.407) 

ОТЗ (1.408) КРМ  

(гребний зал) 

 

10.30–11.50 Адаптивний 

спорт (6.506) 

Спортивна 

медицина 

(3.116) 

ОМО 

 (гребний зал) 

ОМО 

 (гребний зал) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.408) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.407) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.406) 

КРМ  

(гребний зал) 

12.15–13.35 Основи 

заняттєвої 

науки (1.406) 

Основи вікової 

та гендерної 

психології 

(1.408) 

Псифізіологія 

РА (1.409) 

Спортивна 

медицина 

(3.116) 

ОМО 

 (гребний зал) 

ОМО 

 (гребний зал) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.407) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.410) 

14.00– 15.20      Психологія 

здоров`я (1.408) 

ОМО 

 (гребний зал) 

ОМО 

 (гребний зал) 



С
ер

ед
а 

8.45–10.05  

10.30–11.50  

12.15–13.35  

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05 Іноземна мова 

(2.203) 

Психологія 

здоров`я (1.407) 

Іноземна мова 

(2.204) 

Адаптивний 

спорт (6.506) 

 Харчові добавки 

при РА (1.408) 

  

10.30–11.50 Основи вікової 

та гендерної 

психології 

(1.410) 

Псифізіологія 

РА (1.408) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.409) 

Іноземна мова 

(2.203) 

КРМ  

(гребний зал) 

КРМ  

(гребний зал) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.407) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.406) 

12.15–13.35 Псифізіологія 

РА (1.408) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.409) 

КРМ  

(гребний зал) 

КРМ  

(гребний зал) 

Іноземна мова 

(2.203) 

 Психологія 

здоров`я (1.407) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.406) 

14.00– 15.20     Психологія 

здоров`я (1.407) 

   

П
`я

тн
и

ц
я
 8.45–10.05  

10.30–11.50 Клінічний реабілітаційний менеджмент при неврологічних дисфункціях  

12.15–13.35 Клінічний реабілітаційний менеджмент при неврологічних дисфункціях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

4 курс (з 15.02 по 19.02.2021 р.) 

 
День 

тижня 
Час 43-ФТ1 43-ФТ2 43-ФТ3 43-ФТ4 43-ФТ5 43-ФТ6 43-ФТ7 43-ФТ8 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 КРМ 

 (гребний зал) 

КРМ 

 (гребний зал) 

Спортивна 

медицина 

(3.116) 

Харчові добавки 

при РА (1.208) 

Психологія 

здоров`я (1.201) 

Іноземна мова 

(2.308) 

ОТЗ (1.409) ОТЗ (1.410) 

10.30–11.50 Харчові добавки 

при РА (1.208) 

ОТЗ (1.409) ОТЗ (1.410) Спортивна 

медицина 

(3.116) 

Адаптивний 

спорт (6.507) 

Психологія 

здоров`я (1.201) 

Іноземна мова 

(2.308) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.407) 

12.15–13.35 Адаптивний 

спорт (6.507) 

Спортивна 

медицина 

(3.116) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.408) 

ОТЗ (1.409) ОТЗ (1.410) Адаптивна 

фізична реакція 

(1.208) 

Психологія 

здоров`я (1.201) 

Іноземна мова 

(2.308) 

14.00– 15.20        Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.408) 

В
ів

то
р

о
к
 

8.45–10.05 ОМО  

 (гребний зал) 

ОМО  

 (гребний зал) 

Псифізіологія 

РА (1.408) 

Харчові добавки 

при РА (1.407) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.410) 

ОТЗ (1.409) Основи 

заняттєвої 

науки (1.208) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.406) 

10.30–11.50 Основи вікової 

та гендерної 

психології 

(1.409) 

Псифізіологія 

РА (1.408) 

ОМО  

 (гребний зал) 

ОМО  

 (гребний зал) 

Адаптивний 

спорт (6.507) 

Харчові добавки 

при РА (1.407) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.410) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.208) 

12.15–13.35 Псифізіологія 

РА (1.408) 

Основи вікової 

та гендерної 

психології 

(1.409) 

 Адаптивний 

спорт (6.507) 

ОМО  

 (гребний зал) 

ОМО  

 (гребний зал) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.406) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.410) 

14.00– 15.20       ОМО  

 (гребний зал) 

ОМО  

 (гребний зал) 

С
ер

ед
а 

8.45–10.05  Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.208) 

Псифізіологія 

РА (1.406) 

Адаптивний 

спорт (6.507) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.201) 

   

10.30–11.50 Основи вікової 

та гендерної 

психології 

(1.208) 

Псифізіологія 

РА (1.406) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.408) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.410) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.209) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.201) 

  

12.15–13.35 Псифізіологія 

РА (1.406) 

Основи вікової 

та гендерної 

Соц.захист і 

права осіб з 

  Терапевтичні 

заняття і вправи 

  



психології 

(1.201) 

інвалідністю 

(1.208) 

ерготерапевта 

(1.209) 

14.00– 15.20 Основи 

заняттєвої 

науки (1.408) 

       
Ч

ет
в
ер

 

8.45–10.05  Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.408) 

Іноземна мова 

(2.308) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.409) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.410) 

Харчові добавки 

при РА (1.407) 

  

10.30–11.50  Психологія 

здоров`я (1.410) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.408) 

Іноземна мова 

(2.308) 

КРМ 

 (гребний зал) 

КРМ 

 (гребний зал) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.409) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.407) 

12.15–13.35 Іноземна мова 

(2.214) 

 КРМ 

 (гребний зал) 

КРМ 

 (гребний зал) 

Іноземна мова 

(2.308) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.410) 

КРМ 

 (гребний зал) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.409) 

14.00– 15.20 Основи 

заняттєвої 

науки (1.409) 

      КРМ 

 (гребний зал) 

П
`я

тн
и

ц
я
 

8.45–10.05       Адаптивна 

фізична реакція 

(1.409) 

 

10.30–11.50       Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.409) 

 

12.15–13.35         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

4 курс (з 22.02 по 26.02.2021 р.) 

 
День 

тижня 
Час 43-ФТ1 43-ФТ2 43-ФТ3 43-ФТ4 43-ФТ5 43-ФТ6 43-ФТ7 43-ФТ8 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 КРМ 

 (гребний зал) 

КРМ 

 (гребний зал) 

Спортивна 

медицина 

(3.116) 

Харчові добавки 

при РА (1.208) 

Психологія 

здоров`я (1.201) 

Іноземна мова 

(2.308) 

ОТЗ (1.408) ОТЗ (1.410) 

10.30–11.50 Харчові добавки 

при РА (1.208) 

ОТЗ (1.408) ОТЗ (1.410) Спортивна 

медицина 

(3.116) 

Адаптивний 

спорт (6.507) 

Психологія 

здоров`я (1.201) 

Іноземна мова 

(2.308) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.409) 

12.15–13.35 Адаптивний 

спорт (6.507) 

Спортивна 

медицина 

(3.116) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.407) 

ОТЗ (1.408) ОТЗ (1.410) Адаптивна 

фізична реакція 

(1.208) 

Психологія 

здоров`я (1.201) 

Іноземна мова 

(2.308) 

14.00– 15.20        Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.407) 

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05 ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

Псифізіологія 

РА (1.408) 

Харчові добавки 

при РА (1.201) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.409) 

ОТЗ (1.410) Основи 

заняттєвої 

науки (1.407) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.407) 

10.30–11.50 Основи вікової 

та гендерної 

психології 

(1.410) 

Псифізіологія 

РА (1.408) 

ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

Адаптивний 

спорт (6.507) 

Харчові добавки 

при РА (1.201) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.409) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.407) 

12.15–13.35 Псифізіологія 

РА (1.408) 

Основи вікової 

та гендерної 

психології 

(1.410) 

 Адаптивний 

спорт (6.507) 

ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.407) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.409) 

14.00– 15.20       ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

С
ер

ед
а 

8.45–10.05  Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.208) 

Псифізіологія 

РА (1.406) 

Адаптивний 

спорт (6.507) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.201) 

   

10.30–11.50 Основи вікової 

та гендерної 

психології 

(1.208) 

Псифізіологія 

РА (1.406) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.408) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.418) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.410) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.201) 

  

12.15–13.35 Псифізіологія 

РА (1.406) 

Основи вікової 

та гендерної 

психології 

(1.201) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.208) 

  Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.410) 

  



14.00– 15.20 Основи 

заняттєвої 

науки (1.407) 

       

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05  Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.408) 

Іноземна мова 

(2.308) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.409) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.410) 

Харчові добавки 

при РА (1.407) 

  

10.30–11.50  Психологія 

здоров`я (1.407) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.408) 

Іноземна мова 

(2.308) 

КРМ 

 (гребний зал) 

КРМ 

 (гребний зал) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.409) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.410) 

12.15–13.35 Іноземна мова 

(2.214) 

 КРМ 

 (гребний зал) 

КРМ 

 (гребний зал) 

Іноземна мова 

(2.308) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.410) 

КРМ 

 (гребний зал) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.409) 

14.00– 15.20 Основи 

заняттєвої 

науки (1.409) 

      КРМ 

 (гребний зал) 

П
`я

тн
и

ц
я
 

8.45–10.05       Адаптивна 

фізична реакція 

(1.409) 

 

10.30–11.50       Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.409) 

 

12.15–13.35         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

4 курс (з 01.03 по 05.03.2021 р.) 

 
День 

тижня 
Час 43-ФТ1 43-ФТ2 43-ФТ3 43-ФТ4 43-ФТ5 43-ФТ6 43-ФТ7 43-ФТ8 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 

Клінічна практика  

з фізичної терапії та 

ерготерапії  

при порушенні діяльності 

нервової системи 

Психологія 

здоров`я (1.201) 

Іноземна мова 

(2.214) 

ОТЗ (1.409) ОТЗ (1.410) 

10.30–11.50 Адаптивний 

спорт (1.209) 

Психологія 

здоров`я (1.201) 

Іноземна мова 

(2.214) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.410) 

12.15–13.35 ОТЗ 

(1.409) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.408) 

Психологія 

здоров`я (1.201) 

Іноземна мова 

(2.214) 

14.00– 15.20     

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05 Адаптивна 

фізична реакція 

(1.410) 

ОТЗ (1.201) Основи 

заняттєвої 

науки (1.409) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.408) 

10.30–11.50 Адаптивний 

спорт (6.507) 

Харчові добавки 

при РА (1.201) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.410) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.409) 

12.15–13.35   Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.408) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.410) 

14.00– 15.20     

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 КРМ 

 (гребний зал) 

КРМ 

 (гребний зал) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.407) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.409) 

10.30–11.50 Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.409) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.407) 

КРМ 

 (гребний зал) 

КРМ 

 (гребний зал) 

12.15–13.35 Адаптивна 

фізична 

реакція(1.407) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.409) 

  

14.00– 15.20     



Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05 ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.409) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.410) 

10.30–11.50 Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.409) 

Харчові добавки 

при РА (1.408) 

ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

12.15–13.35 Іноземна мова 

(2.214) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.409) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.410) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.407)  

14.00– 15.20     

П
`я

тн
и

ц
я
 8.45–10.05     

10.30–11.50     

12.15–13.35     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

4 курс (з 08.03 по 12.03.2021 р.) 

 
День 

тижня 
Час 43-ФТ1 43-ФТ2 43-ФТ3 43-ФТ4 43-ФТ5 43-ФТ6 43-ФТ7 43-ФТ8 

П
о

н
ед

іл
о
к
 

8.45–10.05 

Клінічна практика  

з фізичної терапії та 

ерготерапії  

при порушенні діяльності 

нервової системи 

Психологія 

здоров`я (1.201) 

Іноземна мова 

(2.214) 

ОТЗ (1.409) ОТЗ (1.410) 

10.30–11.50 Адаптивний 

спорт (1.209) 

Психологія 

здоров`я (1.201) 

Іноземна мова 

(2.214) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.410) 

12.15–13.35 ОТЗ (1.409) Адаптивна 

фізична реакція 

(1.408) 

Психологія 

здоров`я (1.201) 

Іноземна мова 

(2.214) 

14.00– 15.20     

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05 Адаптивна 

фізична реакція 

(1.410) 

ОТЗ (1.201) Основи 

заняттєвої 

науки (1.409) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.408) 

10.30–11.50 Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.408) 

Харчові добавки 

при РА (1.201) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.410) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.409) 

12.15–13.35  Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.408) 

 Адаптивна 

фізична реакція 

(1.410) 

14.00– 15.20     



С
ер

ед
а 

8.45–10.05 КРМ 

 (гребний зал)м 

КРМ 

 (гребний зал) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.409) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.408) 

10.30–11.50 Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.408) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.409) 

КРМ 

 (гребний зал) 

КРМ 

 (гребний зал) 

12.15–13.35 Адаптивна 

фізична реакція 

(1.409) 

 Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.408) 

 

14.00– 15.20     

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05 ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

  

10.30–11.50 ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.408) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.409) 

12.15–13.35 Іноземна мова 

(2.214) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.408) 

ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

14.00– 15.20            ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

П
`я

тн
и

ц
я
 8.45–10.05     

10.30–11.50     

12.15–13.35     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

4 курс (з 15.03 по 19.03.2021 р.) 

 
День 

тижня 
Час 43-ФТ1 43-ФТ2 43-ФТ3 43-ФТ4 43-ФТ5 43-ФТ6 43-ФТ7 43-ФТ8 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 

Клінічна практика  

з фізичної терапії та 

ерготерапії  

при порушенні діяльності 

нервової системи 

Психологія 

здоров`я (1.201) 

Іноземна мова 

(2.214) 

ОТЗ (1.409) ОТЗ (1.410) 

10.30–11.50 Адаптивний 

спорт (6.507) 

Психологія 

здоров`я (1.201) 

Іноземна мова 

(2.214) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.410) 

12.15–13.35 ОТЗ (1.409) Адаптивна 

фізична реакція 

(1.410) 

Психологія 

здоров`я(1.201) 

Іноземна мова 

(2.214) 

14.00– 15.20    Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.410) 

В
ів

то
р

о
к
 

8.45–10.05 Іноземна мова  

(1.201) 

ОТЗ  (1.410) Психологія 

здоров`я (1.208) 

 

10.30–11.50 Психологія 

здоров`я (1.208) 

Іноземна мова 

(1.201) 

Основи 

заняттєвої 

науки  (1.410) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю  

(1.409) 

12.15–13.35 Адаптивна 

фізична реакція 

(1.409) 

Психологія 

здоров`я (1.208) 

Іноземна мова 

(1.201) 

Основи 

заняттєвої 

науки  (1.410) 

14.00– 15.20    Іноземна мова 

(1.201) 

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 КРМ 

(гребний зал) 

КРМ 

(гребний зал) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.409) 

 

10.30–11.50 ОТЗ (1.409) ОТЗ (1.410) КРМ 

(гребний зал) 

КРМ 

(гребний зал) 

12.15–13.35 Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.407) 

Харчові добавки 

при РА (1.408) 

ОТЗ (1.409) ОТЗ (1.410) 

14.00– 15.20    Адаптивна 

фізична реакція 

(1.410) 



Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05 ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

  

10.30–11.50 ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.408)  

 

12.15–13.35 Іноземна мова 

(1.201) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.408) 

ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

14.00– 15.20   ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

П
`я

тн
и

ц
я
 8.45–10.05     

10.30–11.50     

12.15–13.35     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

4 курс (з 22.03 по 26.03.2021 р.) 

 
День 

тижня 
Час 43-ФТ1 43-ФТ2 43-ФТ3 43-ФТ4 43-ФТ5 43-ФТ6 43-ФТ7 43-ФТ8 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 

Клінічна практика  

з фізичної терапії та 

ерготерапії  

при порушенні діяльності 

нервової системи 

Психологія 

здоров`я (1.201) 

Іноземна мова 

(2.214) 

ОТЗ (1.409) ОТЗ (1.410) 

10.30–11.50 Адаптивний 

спорт (6.507) 

Психологія 

здоров`я (1.201) 

Іноземна мова 

(2.214) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.410) 

12.15–13.35 ОТЗ (1.409) Адаптивна 

фізична реакція 

(1.410) 

Психологія 

здоров`я(1.201) 

Іноземна мова 

(2.214) 

14.00– 15.20    Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.410) 

В
ів

то
р

о
к
 

8.45–10.05 Іноземна мова  

(1.201) 

ОТЗ  (1.410) Психологія 

здоров`я (1.208) 

 

10.30–11.50 Психологія 

здоров`я (1.208) 

Іноземна мова 

(1.201) 

Основи 

заняттєвої 

науки  (1.410) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю  

(1.409) 

12.15–13.35 Адаптивна 

фізична реакція 

(1.409) 

Психологія 

здоров`я (1.208) 

Іноземна мова 

(1.201) 

Основи 

заняттєвої 

науки  (1.410) 

14.00– 15.20    Іноземна мова 

(1.201) 

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 КРМ 

(гребний зал) 

КРМ 

(гребний зал) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.409) 

 

10.30–11.50 ОТЗ (1.409) ОТЗ (1.410) КРМ 

(гребний зал) 

КРМ 

(гребний зал) 



12.15–13.35 Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.407) 

Харчові добавки 

при РА (1.408) 

ОТЗ (1.409) ОТЗ (1.410) 

14.00– 15.20    Адаптивна 

фізична реакція 

(1.410) 

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05 ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

  

10.30–11.50 ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.408) 

 

12.15–13.35 Іноземна мова 

(1.201) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.408) 

ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

14.00– 15.20   ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

П
`я

тн
и

ц
я
 8.45–10.05     

10.30–11.50     

12.15–13.35     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

4 курс (з 29.03 по 02.04.2021 р.) 

 
День 

тижня 
Час 43-ФТ1 43-ФТ2 43-ФТ3 43-ФТ4 43-ФТ5 43-ФТ6 43-ФТ7 43-ФТ8 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 Основи вікової 

та гендерної 

психології 

(1.406) 

 Спортивна 

медицина 

(3.112) 

Харчові добавки 

при РА (1.409) Клінічна практика  

з фізичної терапії та 

ерготерапії  

при порушенні діяльності 

нервової системи 

10.30–11.50 Харчові добавки 

при РА (1.409) 

ОТЗ  (1.408)  ОТЗ  (1.410)  Спортивна 

медицина 

(3.112) 

12.15–13.35 Адаптивний 

спорт (6.507) 

Спортивна 

медицина 

(3.112) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.409) 

ОТЗ  (1.410) 

14.00– 15.20  Основи вікової 

та гендерної 

психології 

(1.409) 

  

В
ів

то
р

о
к
 

8.45–10.05  Основи вікової 

та гендерної 

психології 

(1.409) 

Псифізіологія 

РА (2.401) 

Харчові добавки 

при РА (1.410) 

10.30–11.50 Основи вікової 

та гендерної 

психології 

(1.409) 

Псифізіологія 

РА (2.401) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.410) 

Адаптивний 

спорт (1.406) 

12.15–13.35 Псифізіологія 

РА (2.401) 

 Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.409) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.410) 

14.00– 15.20     

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 КРМ 

(гребний зал) 

КРМ 

(гребний зал) 

Псифізіологія 

РА  (2.403) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.410) 

10.30–11.50 Основи 

заняттєвої 

науки (1.410) 

Псифізіологія 

РА (2.403) 

КРМ 

(гребний зал) 

КРМ 

(гребний зал) 

12.15–13.35 Псифізіологія 

РА (2.403) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.410) 

 Адаптивний 

спорт (6.507) 



Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05 ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

 Іноземна мова 

10.30–11.50 Основи 

заняттєвої 

науки 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

12.15–13.35 Іноземна мова Психологія 

здоров`я 

Основи 

заняттєвої 

науки 

 

14.00– 15.20   Іноземна мова  

П
`я

тн
и

ц
я
 8.45–10.05     

10.30–11.50     

12.15–13.35     

 

 

 

 

 

 

 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

4 курс (з 05.04 по 09.04.2021 р.) 

 
День 

тижня 
Час 43-ФТ1 43-ФТ2 43-ФТ3 43-ФТ4 43-ФТ5 43-ФТ6 43-ФТ7 43-ФТ8 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 Основи вікової 

та гендерної 

психології 

 Спортивна 

медицина 

(3.112) 

Харчові добавки 

при РА Клінічна практика  

з фізичної терапії та 

ерготерапії  

при порушенні діяльності 

нервової системи 

10.30–11.50 Харчові добавки 

при РА 

ОТЗ ОТЗ Спортивна 

медицина 

(3.112) 

12.15–13.35 Адаптивний 

спорт 

Спортивна 

медицина 

(3.112) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

ОТЗ 

14.00– 15.20  Основи вікової 

та гендерної 

психології 

  



В
ів

то
р

о
к
 

8.45–10.05 Основи 

заняттєвої 

науки 

Основи вікової 

та гендерної 

психології 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

 

10.30–11.50 Основи вікової 

та гендерної 

психології 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

Основи 

заняттєвої 

науки 

Адаптивний 

спорт 

12.15–13.35    Основи 

заняттєвої 

науки 

14.00– 15.20     

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 КРМ 

(гребний зал) 

КРМ 

(гребний зал) 

Псифізіологія 

РА 

Основи 

заняттєвої 

науки 

10.30–11.50 Основи 

заняттєвої 

науки 

Псифізіологія 

РА 

КРМ 

(гребний зал) 

КРМ 

(гребний зал) 

12.15–13.35 Псифізіологія 

РА 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

Основи 

заняттєвої 

науки 

 

14.00– 15.20     

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05 ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

 Іноземна мова 

10.30–11.50 ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

Іноземна мова Адаптивний 

спорт 

12.15–13.35 Іноземна мова Психологія 

здоров`я 

ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

14.00– 15.20   ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

П
`я

тн
и

ц
я
 8.45–10.05     

10.30–11.50     

12.15–13.35     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

4 курс (з 12.04 по 16.04.2021 р.) 

 
День 

тижня 
Час 43-ФТ1 43-ФТ2 43-ФТ3 43-ФТ4 43-ФТ5 43-ФТ6 43-ФТ7 43-ФТ8 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 Основи вікової 

та гендерної 

психології 

(1.408) 

 Спортивна 

медицина 

(3.112) 
Харчові добавки 

при РА (1.407) 
Клінічна практика  

з фізичної терапії та 

ерготерапії  

при порушенні діяльності 

нервової системи 

10.30–11.50 Харчові добавки 

при РА (1.407) 

ОТЗ (1.408) ОТЗ (1.409) Спортивна 

медицина 

(3.112) 

12.15–13.35 Адаптивний 

спорт (6.507) 

Спортивна 

медицина 

(3.112) 

 ОТЗ (1.409) 

14.00– 15.20  Основи вікової 

та гендерної 

психології 

(1.408) 

  

В
ів

то
р

о
к
 

8.45–10.05   Спортивна 

медицина 

(3.112) 

 

10.30–11.50 Харчові добавки 

при РА (1.407)  

ОТЗ (1.408) ОТЗ (1.409) Спортивна 

медицина 

(3.112) 

12.15–13.35 Адаптивний 

спорт (6.507) 

Спортивна 

медицина 

(3.112) 

 ОТЗ (1.409) 

14.00– 15.20     

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 КРМ 

(гребний зал) 

КРМ 

(гребний зал) 

Псифізіологія 

РА (1.407) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.408) 

10.30–11.50 Основи 

заняттєвої 

науки (1.408) 

Псифізіологія 

РА (1.407) 

КРМ 

(гребний зал) 

КРМ 

(гребний зал) 

12.15–13.35 Псифізіологія 

РА (1.407) 

 Основи 

заняттєвої 

науки (1.408) 

 



Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05 ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

 Іноземна мова 

(2.204) 

10.30–11.50 ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

Іноземна мова 

(2.204) 

Адаптивний 

спорт (6.507) 

12.15–13.35 Іноземна мова 

(2.204) 

Психологія 

здоров`я (4.108) 

ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

14.00– 15.20   ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

П
`я

тн
и

ц
я
 

8.45–10.05 Іноземна мова 

(2.204) 

Психологія 

здоров`я (4.108) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.409) 

 

10.30–11.50 Основи 

заняттєвої 

науки (1.408) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.409) 

Іноземна мова 

(2.204) 

Адаптивний 

спорт (6.507) 

12.15–13.35    Іноземна мова 

(2.204) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

4 курс (з 19.04 по 23.04.2021 р.) 

 
День 

тижня 
Час 43-ФТ1 43-ФТ2 43-ФТ3 43-ФТ4 43-ФТ5 43-ФТ6 43-ФТ7 43-ФТ8 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 Основи вікової 

та гендерної 

психології 

(1.408)  

 Спортивна 

медицина 

(3.112) 

Харчові добавки 

при РА (1.409) Клінічна практика  

з фізичної терапії та 

ерготерапії  

при порушенні діяльності 

нервової системи 

10.30–11.50 Харчові добавки 

при РА (1.409) 

ОТЗ (1.408) ОТЗ (1.407) Спортивна 

медицина 

(3.112) 

12.15–13.35 Адаптивний 

спорт (6.506) 

Спортивна 

медицина 

(3.112) 

 ОТЗ (1.408) 

14.00– 15.20  Основи вікової 

та гендерної 

психології 

(1.408) 

  

В
ів

то
р

о
к
 

8.45–10.05   Спортивна 

медицина 

(3.112) 

 

10.30–11.50 Харчові добавки 

при РА (1.407) 

ОТЗ (1.408) ОТЗ (1.409) Спортивна 

медицина 

(3.112) 

12.15–13.35 Адаптивний 

спорт (6.506) 

Спортивна 

медицина 

(3.112) 

 ОТЗ (1.409) 

14.00– 15.20     

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 КРМ 

(гребний зал) 

КРМ 

(гребний зал) 

Псифізіологія 

РА (2.401) 

Адаптивний 

спорт (6.507) 

10.30–11.50 Основи 

заняттєвої 

науки (1.407) 

Псифізіологія 

РА (2.401) 

КРМ 

(гребний зал) 

КРМ 

(гребний зал) 

12.15–13.35 Псифізіологія 

РА (2.401) 

   

14.00– 15.20     



Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05 ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.408) 

Іноземна мова 

(2.214) 

10.30–11.50 ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

Іноземна мова 

(2.214) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.408) 

12.15–13.35 Іноземна мова 

(2.214) 

Психологія 

здоров`я (1.408) 

ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

14.00– 15.20   ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

П
`я

тн
и

ц
я
 

8.45–10.05 Іноземна мова 

(2.214) 

Психологія 

здоров`я (1.408) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.409) 

 

10.30–11.50 Основи 

заняттєвої 

науки (1.408) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.409) 

Іноземна мова 

(2.214) 

Адаптивний 

спорт (6.507) 

12.15–13.35    Іноземна мова 

(2.214) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

4 курс (з 26.04 по 30.04.2021 р.) 

 
День 

тижня 
Час 43-ФТ1 43-ФТ2 43-ФТ3 43-ФТ4 43-ФТ5 43-ФТ6 43-ФТ7 43-ФТ8 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 Основи вікової 

та гендерної 

психології 

(1.408) 

 Спортивна 

медицина 

(3.112) 

Харчові добавки 

при РА (1.409) 

Психологія 

здоров`я 

(4.213) 

Іноземна мова 

(2.214) 

ОТЗ (1.410) ОТЗ (1.406) 

10.30–11.50 Харчові добавки 

при РА (1.409) 

ОТЗ (1.410) ОТЗ (1.406) Спортивна 

медицина 

(3.112) 

Адаптивний 

спорт (6.506) 

Психологія 

здоров`я 

(4.213)  

Іноземна мова 

(2.214) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(2.202) 

12.15–13.35 Адаптивний 

спорт (6.506) 

Спортивна 

медицина 

(3.112) 

 ОТЗ (1.410) ОТЗ (1.406) Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.408) 

Психологія 

здоров`я 

(4.213) 

Іноземна мова 

(2.214) 

14.00– 15.20  Основи вікової 

та гендерної 

психології 

(1.410)  

  Іноземна мова 

(2.214) 

   

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05   Спортивна 

медицина 

(3.112) 

 КРМ 

(гребний зал) 

КРМ 

(гребний зал) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.410) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.407) 

10.30–11.50 Харчові добавки 

при РА (1.407) 

ОТЗ (1.408) ОТЗ (1.409) Спортивна 

медицина 

(3.112) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта  

(1.410) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(6.506) 

КРМ 

(гребний зал) 

КРМ 

(гребний зал) 

12.15–13.35 Адаптивний 

спорт (6.506) 

Спортивна 

медицина 

(3.112) 

 ОТЗ (1.409) Іноземна мова 

(2.214) 

ОТЗ (1.408) Основи 

заняттєвої 

науки (1.407) 

 

14.00– 15.20         



С
ер

ед
а 

8.45–10.05  Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(2.202) 

Псифізіологія 

РА (2.401) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.407)  

ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(6.507) 

Іноземна мова 

(2.214) 

10.30–11.50  Псифізіологія 

РА (2.401) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.407) 

Адаптивний 

спорт (6.506) 

ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

Іноземна мова 

(2.214) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(6.507) 

12.15–13.35 Псифізіологія 

РА (2.401) 

 Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(2.202)  

  Іноземна мова 

(2.214) 

ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

14.00– 15.20 Основи 

заняттєвої 

науки (1.407) 

     ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05 ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

 Іноземна мова 

(2.214) 

ОТЗ 

(1.409) 

ОТЗ 

(1.410) 

Психологія 

здоров`я 

 (1.406) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(2.202) 

10.30–11.50 ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

Іноземна мова 

(2.214) 

Адаптивний 

спорт (6.506) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(6.507) 

Психологія 

здоров`я 

 (1.406) 

ОТЗ 

(1.409) 

ОТЗ 

(1.410) 

12.15–13.35 Іноземна мова 

(2.214)  

Психологія 

здоров`я  

(1.407) 

ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

Психологія 

здоров`я 

 (1.406) 

Харчові добавки 

при РА 

 (1.409) 

 Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.410) 

14.00– 15.20   ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

    

П
`я

тн
и

ц
я
 

8.45–10.05 КРМ 

(гребний зал) 

КРМ 

(гребний зал) 

Іноземна мова 

(2.214) 

     

10.30–11.50 Іноземна мова 

(2.214) 

Психологія 

здоров`я  (1.409) 

КРМ 

(гребний зал) 

КРМ 

(гребний зал) 

    

12.15–13.35 Основи 

заняттєвої 

науки  (1.409) 

  Іноземна мова 

(2.214) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

4 курс (з 03.05 по 07.05.2021 р.) 

 
День 

тижня 
Час 43-ФТ1 43-ФТ2 43-ФТ3 43-ФТ4 43-ФТ5 43-ФТ6 43-ФТ7 43-ФТ8 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 Основи вікової 

та гендерної 

психології 

(1.407) 

 Спортивна 

медицина 

(3.112) 

Харчові добавки 

при РА (1.408) 

Психологія 

здоров`я (4.213) 

Іноземна мова 

(2.212) 

ОТЗ (1.410) ОТЗ (1.409) 

10.30–11.50 Харчові добавки 

при РА (1.408) 

ОТЗ (1.410) ОТЗ (1.409) Спортивна 

медицина 

(3.112) 

Адаптивний 

спорт (6.506) 

Психологія 

здоров`я (4.213) 

Іноземна мова 

(2.212) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.407) 

12.15–13.35 Адаптивний 

спорт (6.506) 

Спортивна 

медицина 

(3.112) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.407) 

ОТЗ (1.410) ОТЗ (1.409) Харчові добавки 

при РА (1.408) 

Психологія 

здоров`я (4.213) 

Іноземна мова 

(2.212) 

14.00– 15.20  Основи вікової 

та гендерної 

психології 

(1.407) 

  Іноземна мова 

(2.212) 

   

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05      Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.407) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.410) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.409) 

10.30–11.50     Адаптивний 

спорт (6.506) 

Харчові добавки 

при РА (1.408) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.409) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.410) 

12.15–13.35     Іноземна мова 

(2.212) 

ОТЗ (1.409) Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.410) 

 

14.00– 15.20      Адаптивна 

фізична реакція 

(1.409) 

  



С
ер

ед
а 

8.45–10.05  Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.407) 

Псифізіологія 

РА (2.401) 

Харчові добавки 

при РА (1.408) 

ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

Основи 

заняттєвої 

науки  (1.409) 

Іноземна мова 

(2.212) 

10.30–11.50 Основи вікової 

та гендерної 

психології 

(1.408) 

Псифізіологія 

РА (2.401) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.407) 

Адаптивний 

спорт (1.410) 

ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

Іноземна мова 

(2.212) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.409) 

12.15–13.35 Псифізіологія 

РА (2.401) 

Основи вікової 

та гендерної 

психології 

(1.408) 

  Адаптивна 

фізична реакція 

(1.407) 

Іноземна мова 

(2.212) 

ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

14.00– 15.20 Основи 

заняттєвої 

науки (1.409) 

     ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05 ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

Основи 

заняттєвої 

науки  (1.407) 

Іноземна мова 

(2.212) 

  Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.409) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.410) 

10.30–11.50 ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

Іноземна мова 

(2.212) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.407) 

  Адаптивна 

фізична реакція 

(1.410) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.409) 

12.15–13.35 Іноземна мова 

(2.212) 

Психологія 

здоров`я (1.407) 

ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

   Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.409) 

14.00– 15.20   ОМО  

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

    

П
`я

тн
и

ц
я
 

8.45–10.05 Основи 

заняттєвої 

науки (1.406) 

Псифізіологія 

РА (2.404) 

Іноземна мова 

(2.212) 

Адаптивний 

спорт (6.506) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.410) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.409)  

  

10.30–11.50 Іноземна мова 

(2.212) 

Психологія 

здоров`я (2.202) 

Псифізіологія 

РА (2.404) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.406) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.409) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.410) 

  

12.15–13.35 Псифізіологія 

РА (2.404) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.410) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.406) 

Іноземна мова 

(2.212) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.409) 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

4 курс (з 10.05 по 14.05.2021 р.) 

 
День 

тижня 
Час 43-ФТ1 43-ФТ2 43-ФТ3 43-ФТ4 43-ФТ5 43-ФТ6 43-ФТ7 43-ФТ8 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 Основи вікової 

та гендерної 

психології  

(1.407) 

 Спортивна 

медицина 

(3.112) 

Харчові добавки 

при РА (1.408) 

Психологія 

здоров`я (4.213) 

Іноземна мова 

(2.212) 

ОТЗ (1.410) ОТЗ (1.409) 

10.30–11.50 Харчові добавки 

при РА (1.408) 

ОТЗ (1.410) ОТЗ (1.409) Спортивна 

медицина 

(3.112) 

Адаптивний 

спорт (6.506) 

Психологія 

здоров`я (4.213) 

Іноземна мова 

(2.212) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.407) 

12.15–13.35 Адаптивний 

спорт (6.506) 

Спортивна 

медицина 

(3.112) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.407) 

ОТЗ (1.410) ОТЗ (1.409) Харчові добавки 

при РА (1.408) 

Психологія 

здоров`я (4.213) 

Іноземна мова 

(2.212) 

14.00– 15.20  Основи вікової 

та гендерної 

психології 

(1.407) 

  Іноземна мова 

(2.212) 

   

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05      Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.407) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.410) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.409) 

10.30–11.50      Харчові добавки 

при РА (1.408) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.409) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.410) 

12.15–13.35     Іноземна мова 

(2.212) 

ОТЗ (1.409) Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.410) 

 

14.00– 15.20     Адаптивний 

спорт (1.415) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.409) 

  



С
ер

ед
а 

8.45–10.05  Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.407) 

Психофізіологія 

РА  (2.401) 

Адаптивний 

спорт (6.506) 

ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.409) 

Іноземна мова 

(2.212) 

10.30–11.50 Основи вікової 

та гендерної 

психології 

(1.408) 

Психофізіологія 

РА (2.401) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.407) 

Харчові добавки 

при РА (4.307) 

ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

Іноземна мова 

(2.212) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.409) 

12.15–13.35 Психофізіологія 

РА (2.401) 

Основи вікової 

та гендерної 

психології 

(1.408) 

  Адаптивна 

фізична реакція 

(1.407) 

Іноземна мова 

(2.212) 

ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

14.00– 15.20 Основи 

заняттєвої 

науки (1.407) 

     ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05 ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.407) 

Іноземна мова 

(2.212) 

  Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.409) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.410) 

10.30–11.50 ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

Іноземна мова 

(2.212) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.407) 

  Адаптивна 

фізична реакція 

(1.410) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.409) 

12.15–13.35 Іноземна мова 

(2.212) 

Психологія 

здоров`я (1.407) 

ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

   Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.409) 

14.00– 15.20   ОМО  

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

    

П
`я

тн
и

ц
я
 

8.45–10.05 Основи 

заняттєвої 

науки (1.406) 

Псифізіологія 

РА (2.404) 

Іноземна мова 

(2.212) 

 Адаптивна 

фізична реакція 

(1.410) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.409)  

  

10.30–11.50 Іноземна мова 

(2.212) 

Психологія 

здоров`я (2.202) 

Псифізіологія 

РА  (2.404)           

Основи 

заняттєвої 

науки (1.406) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.409) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.410) 

  

12.15–13.35 Псифізіологія 

РА (2.404) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.410) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.406) 

Іноземна мова 

(2.212) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.409) 

   

14.00– 15.20    Адаптивний 

спорт (6.506) 

    

 

 

 

 



 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

4 курс (з 17.05 по 21.05.2021 р.) 

 
День 

тижня 
Час 43-ФТ1 43-ФТ2 43-ФТ3 43-ФТ4 43-ФТ5 43-ФТ6 43-ФТ7 43-ФТ8 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05   Спортивна 

медицина 

(3.112) 

Харчові добавки 

при РА (1.406) 

Психологія 

здоров`я (4.213) 

Іноземна мова 

(2.212) 

ОТЗ (1.410) ОТЗ (1.409) 

10.30–11.50 Харчові добавки 

при РА  (1.406) 
(диспансеризація) 

ОТЗ (1.410) ОТЗ (1.409) Спортивна 

медицина 

(3.112) 

Адаптивний 

спорт (6.506)  

Психологія 

здоров`я (4.213) 

Іноземна мова 

(2.212) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.408) 

12.15–13.35  Адаптивний 

спорт (6.506) 
(диспансеризація) 

Спортивна 

медицина  

(3.112)  
(диспансеризація) 

 ОТЗ (1.410) ОТЗ (1.409) Харчові добавки 

при РА (1.406) 

Психологія 

здоров`я (4.213) 

Іноземна мова 

(2.212) 

14.00– 15.20     Іноземна мова 

(2.212) 

   

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05   Спортивна 

медицина 

(3.112) 

 Адаптивна 

фізична реакція 

(1.201) 
(диспансеризація) 

Харчові добавки 

при РА (1.207) 

Основи 

заняттєвої 

науки ОТЗ 

(1.409) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта  

(1.410) 

10.30–11.50 Харчові добавки 

при РА (1.207) 

ОТЗ (1.406) ОТЗ (1.408) Спортивна 

медицина  

(3.112) 
(диспансеризація) 

Адаптивний 

спорт  (6.506) 
(диспансеризація) 

Адаптивна 

фізична реакція 

(1.201) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.410) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.409) 

12.15–13.35 Адаптивний 

спорт (6.506) 

Спортивна 

медицина 

(3.112) 

 ОТЗ   (1.406) 
(диспансеризація) 

Іноземна мова  

(2.212) 
(диспансеризація) 

ОТЗ  (1.408) Адаптивна 

фізична реакція 

(1.201) 

 

14.00– 15.20          

С
ер

ед
а 

8.45–10.05  Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.407) 

Псифізіологія 

РА (2.404) 

Харчові добавки 

при РА (1.408) 

ОМО 

(гребний зал) 

ОМО   

(гребний зал) 
(диспансеризація) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.409) 

Іноземна мова 

(2.212) 

10.30–11.50 Основи вікової 

та гендерної 

психології 

(1.408) 

Псифізіологія 

РА (2.404) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.407) 

Адаптивний 

спорт (6.506) 

ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 
(диспансеризація) 

Іноземна мова 

(2.212) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.409) 

12.15–13.35 Псифізіологія 

РА (2.404) 

Основи вікової 

та гендерної 

психології 

(1.408) 

   Іноземна мова 

(2.212) 
(диспансеризація) 

ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

14.00– 15.20       ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 



Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05 ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

 Іноземна мова 

(2.212) 

ОТЗ (1.409) ОТЗ (1.410) Психологія 

здоров`я  (1.208) 
(диспансеризація) 

Соц.захист і 

права осіб з 

інвалідністю 

(1.407) 

10.30–11.50 ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

Іноземна мова 

(2.212) 

Основи 

заняттєвої 

науки (1.207) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.407) 

Психологія 

здоров`я (1.208) 

ОТЗ  (1.409) 
(диспансеризація) 

ОТЗ (1.410) 

12.15–13.35 Іноземна мова 

(2.212) 

Психологія 

здоров`я (1.207) 

ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

Психологія 

здоров`я (1.208) 

Терапевтичні 

заняття і вправи 

ерготерапевта 

(1.407) 

 Адаптивна 

фізична реакція 

(1.410) 

14.00– 15.20   ОМО 

(гребний зал) 

ОМО 

(гребний зал) 

    

П
`я

тн
и

ц
я
 

8.45–10.05 Основи 

заняттєвої 

науки (1.409) 

Псифізіологія 

РА (2.404) 

Іноземна мова  

(2.212) 
(диспансеризація) 

    (диспансеризація) 

10.30–11.50 Іноземна мова 

(2.202) 

Психологія 

здоров`я  (1.409) 

Псифізіологія 

РА  (2.404) 
(диспансеризація) 

Іноземна мова 

(2.212)   

    

12.15–13.35 Псифізіологія  

(2.404)РА 

 Основи 

заняттєвої 

науки  (1.409) 
(диспансеризація) 

      

 


