
ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан Факультету здоров'я, фізичного виховання і спорту

____________________ Г.О.Лопатенко

ПОГОДЖЕНО

Голова студентської ради

_________________

День 

тижня
Пара ФВб-1-17-4.0 д ауд. ФВб-2-17-4.0 д ауд. ТДб-1-17-4.0 д ауд. ФТЕб-1-17.4.0 д ауд.
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Клінічний реабілітаційний менеджмент 

при різних нозологіях (п)*

к.н.ф.в.с., доц. Керестей В.В.

15.20  

16.40

Методика викладання ЛФК в 

спеціальних медичних групах (л)*

викл.Коханська С.С.

Методика викладання ЛФК в 

спеціальних медичних групах (с)

викл.Коханська С.С.

Медико-біологічні основи фізичної 

культури і спорту: Спортивна 

медицина (п)

д.п.н., доц. Хорошуха М.Ф.

Рекреаційні та фітнес-технології у 

фізичному вихованні і спорті (л)*

 викл. Данило Л.І.

Позатренувальні фактори в системі 

підготовки спортсменів (л)* 

д.н.ф.в.с.,проф.Виноградов В.Є.

Відновне лікування при порушеннях 

діяльності опорно-рухового апарату (п)

д.м.н., проф. Іващенко С.М

СОТ_Оздоровчий туризм (п) 

к.н.ф.в.с., доц.Головач І.І.

Ф_Ментальний і функціональний фітнес (л) 

ст.викл.Літвінова К.Ю.

Олімпійський та професійний спорт: 

Адаптивний спорт (л)*

викл.Коханська С.С.

Рекреаційні та фітнес-технології у 

фізичному вихованні і спорті (п) 

ст.викл. Гаврилова Н.Г.

Загальна теорія підготовки 

спортсменів:

 Адаптація в спорті (п)* 

к.н.ф.в.п.с., доц. Білецька В.В.

13.40

15.00

Неврологія та нейрохірургія (за 

професійним спрямуванням) (п)

к.м.н., доц. Рідковець Т.Г.

Відновне лікування при порушеннях 

діяльності опорно-рухового апарату (п)

д.м.н., проф. Іващенко С.М

Відновне лікування при порушеннях 

діяльності опорно-рухового апарату (п)

д.м.н., проф. Іващенко С.М

Спортивна травматологія (п)*

д.п.н., доц. Хорошуха М.Ф.

Рекреаційні та фітнес-технології у 

фізичному вихованні і спорті (п) 

ст.викл. Гаврилова Н.Г.
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Ф_Ментальний і функціональний фітнес (п) 

ст.викл.Літвінова К.Ю.

Ф_Ментальний і функціональний фітнес (п)

ст.викл.Літвінова К.Ю.
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ЗВ_Системи військової підготовки інших країн світу (л) 

ст. викл. Ніканоров К.М.

ЗВ_Системи військової підготовки інших країн світу (с) 

ст. викл. Ніканоров К.М.

СОТ_Оздоровчий туризм (л) 

к.н.ф.в.с., доц.Головач І.І.

ЗВ_Системи військової підготовки інших країн світу (с) 

ст. викл. Ніканоров К.М.

СОТ_Оздоровчий туризм (п) 

к.н.ф.в.с., доц.Головач І.І.

СОТ_Оздоровчий туризм (л)* 

к.н.ф.в.с., доц.Головач І.І.

Ф_Ментальний і функціональний фітнес (л)* 

ст.викл. Літвінова К.Ю.

ЗВ_Системи військової підготовки інших країн світу (л)* 

ст. викл.Ніканоров К.М.

Теорія і методика фізичного 

виховання (л)*

к.н.ф.в.с., доц. Ясько Л.В.

16.50

18.10

18.20

19.50

Теорія і методика фізичного 

виховання (л)*

к.н.ф.в.с., доц. Ясько Л.В.
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Теорія і методика фізичного 

виховання (п) 

к.н.ф.в.с., доц. Ясько Л.В.

Теорія і методика фізичного 

виховання (п)

к.н.ф.в.с., доц. Ясько Л.В.

Методика викладання ЛФК в 

спеціальних медичних групах (с)

викл.Коханська С.С.

РОЗКЛАД

ІV курс

 занять на VІІ семестр 2020-2021 навчального року

денної форми навчання 

Факультету здоров'я, фізичного виховання і спорту

Теорія і методика фізичного 

виховання (л)*

к.н.ф.в.с., доц. Ясько Л.В.

Методика викладання ЛФК в 

спеціальних медичних групах (л)*

викл.Коханська С.С.

Методика викладання ЛФК в 

спеціальних медичних групах (л)*

викл.Коханська С.С.

Олімпійський та професійний спорт: 

Адаптивний спорт (п)*

викл. Коханська С.С.

Теорія і методика викладання обраного 

виду спорту (п)*

викл. Гудим Г.П.

Інклюзивна освіта (л)*

ст.викл. Найда Ю.М.

Теорія і методика фізичного 

виховання (л)*

к.н.ф.в.с., доц. Ясько Л.В.

Позатренувальні фактори в системі 

підготовки спортсменів (п)* 

викл. Гудим Г.П.

Медико-біологічні основи фізичної 

культури і спорту: 

Спортивна медицина (л)*

д.п.н., доц. Хорошуха М.Ф.

Відновне лікування при порушеннях 

діяльності опорно-рухового апарату (п)

д.м.н., проф. Іващенко С.М

Відновне лікування при порушеннях 

діяльності опорно-рухового апарату (п)

д.м.н., проф. Іващенко С.М

Відновне лікування при порушеннях 

діяльності опорно-рухового апарату (л)*

д.м.н., проф. Іващенко С.М

Відновне лікування при порушеннях 

діяльності опорно-рухового апарату (л)*

д.м.н., проф. Іващенко С.М

Неврологія та нейрохірургія (за 

професійним спрямуванням) (л)*

к.м.н., доц. Рідковець Т.Г.

Клінічний реабілітаційний менеджмент 

при різних нозологіях (л)*

к.н.ф.в.с., доц. Керестей В.В.

ПОГОДЖЕНО

Проректор з науково-методичної та навчальної  роботи

_____________________ О.Б. Жильцов
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Методика викладання ЛФК в 

спеціальних медичних групах (л)*

викл.Коханська С.С.
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Інклюзивна освіта (л)*

ст.викл. Найда Ю.М.П
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Заступник декана з науково-методичної та  навчальної роботи                    ___________________  О.С.Комоцька                   
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Інклюзивна освіта (л)*

ст.викл. Найда Ю.М.

Інклюзивна освіта (л)*

ст.викл. Найда Ю.М.

13.40

15.00

Інклюзивна освіта (с)*

ст.викл. Найда Ю.М.

Теорія і методика фізичного 

виховання (с)*

к.н.ф.в.с., доц. Ясько Л.В.

Теорія і методика фізичного 

виховання (с)*

к.н.ф.в.с., доц. Ясько Л.В.

18.20

19.50

Відновне лікування при порушеннях 

діяльності опорно-рухового апарату (п)

д.м.н., проф. Іващенко С.М

Загальна теорія підготовки 

спортсменів: Адаптація в спорті (п)* 

к.н.ф.в.п.с., доц. Білецька В.В.

Позатренувальні фактори в системі 

підготовки спортсменів (л)* 

д.н.ф.в.с.,проф.Виноградов В.Є.

Інклюзивна освіта (с)*

ст.викл. Найда Ю.М.

Неврологія та нейрохірургія (за 

професійним спрямуванням) (л)*

к.м.н., доц. Рідковець Т.Г.

Страхування, переміщення та 

позиціонування у фізичній терапії (л)*

викл. Мізіна Г.О.

Спортивна травматологія (п)

д.п.н., доц. Хорошуха М.Ф.


