
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Перший проректор з НПР 
 
_____________ Дутчак М.В. 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ  
на І семестр 2017-2018 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 
 IV курс (з 04.12.2017 р.) 

День 
тижня 

Час 43-ЗФ1 43-ЗФ2 43-ФВ1 43-ФВ2 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 8.45-10.05 

Інформатика і інформаційні технології в 

ФВіС (4.101) 

Інформатика і інформаційні технології в 

ФВіС (4.101) 
Спортивна фізіологія (4.213)  

10.30-11.50 ФТ (силовий фітнес) ФТ (ментальний фітнес) ОРТ (заняття на воді) 
Вікова фізіологія рухової активності 

(4.205) 

12.15-13.35 
Основи менеджменту, маркетингу і 

адміністрування (4.409) 
ФТ (аквафітнес) Соціальні науки і право (4.405) ОРТ (заняття на воді) 

14.00-15.20    Основи екологічного туризму (4.310) 

В
ів

т
о

р
о

к
 8.45-10.05 ФТ (аеробіка) Соціальні науки і право (2.202) ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА МАСАЖУ (1.201) 

10.30-11.50 Соціальні науки і право (4.408) ФТ (аеробіка) ОРТ (фітнес) Спортивна фізіологія (2.403) 

12.15-13.35 Інформатика і інформаційні технології в ФВіС (8.101) 
Вікова фізіологія рухової активності 

(1.407) 
Соціальні науки і право (4.308) 

14.00-15.20  ФТ (силовий фітнес)  Основи охорона праці (4.405) 

С
е
р

е
д

а
 

8.45-10.05 СОЦІАЛЬНІ НАУКИ І ПРАВО (2.90) 

10.30-11.50 ФТ (аквафітнес) 
Психофізіологія рухової активності 

(4.409) 
АДАПТИВНЕ ФВ (4.401) 

12.15-13.35 Основи охорони праці (4.308) ФТ (Силовий фітнес) Основи фізичної реабілітації (1.409) ОРТ (фітнес) 

14.00-15.20     

Ч
е
т
в

е
р

 

8.45-10.05 ФТ (ментальний фітнес)  НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ (4.401) 

10.30-11.50 
Психофізіологія рухової активності 

(4.213) 

Основи менеджменту, маркетингу і 

адміністрування (4.311) 
Основи охорона праці (8.101) ОРТ (фітнес) 

12.15-13.35 ФТ (силовий фітнес) Основи охорони праці (1.417) ОРТ (фітнес) Основи фізичної реабілітації (1.407) 

14.00-15.20   Основи екологічного туризму (4.401)  

П
’я

т
н

и
ц

я
 8.45-10.05 ФТ (ментальний фітнес)  

Нові технології у фізичному вихованні 

(4.301) 
 

10.30-11.50 ФТ (аеробіка) ФТ (ментальний фітнес) Адаптивне ФВ (4.305) 
Нові технології у фізичному 

вихованні (4.307) 

12.15-13.35 ФТ (аквафітнес) ФТ (аеробіка) ОРТ (заняття на воді) Адаптивне ФВ (4.307) 

14.00-15.20     

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


