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_____________ Дутчак М.В. 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ  
на ІІ семестр 2017-2018 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 
 IV курс (з 05.02.2018 р.) 

День 
тижня 

Час 43-ЗФ1 43-ЗФ2 43-ФВ1 43-ФВ2 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 8.45-10.05    

10.30-11.50 Фітнес-технології (силовий фітнес) 
Фітнес-технології (ментальний 

фітнес) 
Соціальні науки і право (1.415) Соціальні науки і право (4.409) 

12.15-13.35 ПРОФЕСІЙНА МАЙСТЕРНІСТЬ ((за проф. спрямуванням) (1.407) АДАПТИВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ (4.401) 

14.00-15.20  

В
ів

т
о

р
о

к
 8.45-10.05   ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ І ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ (4.411) 

10.30-11.50 ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ'Я І ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ (4.401) Адаптивне ФВ (4.307) Рекреаційні ігри 

12.15-13.35 ОСНОВИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ (4.311)  

14.00-15.20 Соціальні науки і право (4.305) Соціальні науки і право (4.307)   

С
е
р

е
д

а
 

8.45-10.05 
Інформатика і інформаційні технології 

в ФВіС (4.101) 
Професійна майстерність (1.410)  

10.30-11.50 Професійна майстерність (1.410) 
Інформатика і інформаційні 

технології в ФВіС (4.101) 
Рекреаційні ігри Адаптивне ФВ (4.213) 

12.15-13.35 Фітнес-технології (ментальний фітнес) Фітнес-технології (силовий фітнес)  

14.00-15.20    
Психологія спорту і фізичного 

виховання (4.305) 

Ч
е
т
в

е
р

 

8.45-10.05 Фітнес-технології (аеробіка) Спортивна медицина (4.308) 
Основи фізичної реабілітації та 

масажу (1.415) 
Нові технології у фізичному 

вихованні (4.307) 

10.30-11.50 Спортивна медицина (4.311) Фітнес-технології (аеробіка) ВІКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ (4.213) 

12.15-13.35 ФІИНЕС-ТЕХНОЛОГІЇ (ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ТРЕНИНИГ) (1.208) 
Психологія спорту і фізичного 

виховання (4.407) 
Соціальні науки і право (4.408) 

14.00-15.20 Соціальні науки і право (1.418) Соціальні науки і право (1.421)   

П
’я

т
н

и
ц

я
 8.45-10.05 

Фітнес-технології (функціональний 
тренінг) 

Психологія здоров'я і здорового 
способу життя (4.213) 

Соціальні науки і право (4.311) 
Основи фізичної реабілітації та 

масажу (1.403) 

10.30-11.50 
Психологія здоров'я і здорового 

способу життя (4.305) 
Фітнес-технології (ментальний 

фітнес) 
Нові технології у фізичному 

вихованні (4.411) 
Вікова та педагогічна психологія 

(4.108) 

12.15-13.35 Фітнес-технології (ментальний фітнес) 
Фітнес-технології (функціональний 

тренінг) 
Вікова та педагогічна психологія 

(4.405) 
 

14.00-15.20     

 
Начальник навчального-методичного відділу____________         Декан факультету здоров’я, фізичного виховання та туризму ________________ 


