
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Перший проректор з НПР 
 
_____________ Дутчак М.В. 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2016-2017 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра на тренерському факультеті 
І курс (з 24.04.2017 р. до 5.05.2017 р.) 

День 
тижня 

Час 11-ФБ1 11-ФБ2 11-ФБ3 11-СІ1 11-СІ2 11-СГ 11-ХТ1 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 8.45-10.05 Анатомія людини (2.401) 

Основи вимір. та методів 
мат. стат. (4.308) 

Теорія і практика 
гімнастики (каф) 

Іноземна мова (каф 
Теорія і практика л/а 

(каф) 
Іноземна мова (каф) 

Теорія і практика л/а 
(каф) 

10.30-11.50 
Теорія і практика л/а 

(каф) 
Теорія і практика 
гімнастики (каф) 

Анатомія людини (1.207) ТМТДОВС Історія України (4.407) 
Теорія і практика спорт. 

ігор (зал 2) 
Українська мова (2.213) 

12.15-13.35 ТМТДОВС Анатомія людини (2.401) 
Теорія і практика спорт. 

ігор (зал 2) 
Теорія і практика л/а 

(каф) 
ТМТДОВС 

Теорія і практика 
гімнастики (каф) 

Іноземна мова (каф) 

14.00-15.20        

В
ів

т
о

р
о

к
 8.45-10.05  Історія України (4.310) Історія України (4.407) 

Теорія і практика 
гімнастики (каф) 

Теорія і практика 
гімнастики (каф) 

Анатомія людини (1.207) 
Теорія і практика спорт. 

ігор (зал 2) 

10.30-11.50 Українська мова (2.213) ТМТДОВС 
Теорія і практика л/а 

(каф) 
Історія України (2.202) Анатомія людини (1.207) Історія України (4.408) 

Теорія і практика 
гімнастики (каф) 

12.15-13.35 
Теорія і практика 
гімнастики (каф) 

Біохімія (2.403) Іноземна мова (каф) Анатомія людини (2.404) 
Теорія і практика спорт. 

ігор (зал 2) 
ТМТДОВС Історія України (4.301) 

14.00-15.20        

С
е
р

е
д

а
 8.45-10.05 

Основи вимір. та методів 
мат. стат. (4.201) 

 Анатомія людини (1.207) 
Теорія і практика спорт. 

ігор (зал 2) 
 

Теорія і практика л/а 
(каф) 

ТМТДОВС 

10.30-11.50 Анатомія людини (1.207) Теорія і практика л/а (каф) 
Теорія і практика 
гімнастики (каф) 

Основи вимір. та 
методів мат. стат. (4.201) 

Теорія і практика л/а 
(каф) 

Українська мова (2.213)  

12.15-13.35 
Теорія і практика л/а 

(каф) 
Іноземна мова (каф) 

Основи вимір. та методів 
мат. стат. (4.201) 

   
Анатомія людини 

(2.402) 

14.00-15.20        

Ч
е
т
в

е
р

 

8.45-10.05 Іноземна мова (каф) Анатомія людини (1.207) Українська мова (2.213)  Українська мова (2.214) 
Теорія і практика 
гімнастики (каф) 

Біохімія (2.403) 

10.30-11.50 Історія України (2.90) 
Теорія і практика 
гімнастики (каф) 

Теорія і практика л/а 
(каф) 

Біохімія (2.403) Анатомія людини (1.207) 
Основи вимір. та методів 

мат. стат. (4.201) 
Теорія і практика 
гімнастики (каф) 

12.15-13.35 
Теорія і практика 
гімнастики (каф) 

Теорія і практика спорт. 
ігор (зал 2) 

 
Теорія і практика л/а 

(каф) 
Основи вимір. та методів 

мат. стат. (4.205) 
Біохімія (2.403) 

Анатомія людини 
(2.404) 

14.00-15.20        

П
’я

т
н

и
ц

я
 

8.45-10.05 
Теорія і практика спорт. 

ігор (каф) 
 Біохімія (2.403) Анатомія людини (1.207) Іноземна мова (каф)  

Основи вимір. та 
методів мат. стат. 

(4.201) 

10.30-11.50 Біохімія (2.403) Українська мова (2.213) ТМТДОВС 
Теорія і практика 
гімнастики (каф) 

Теорія і практика 
гімнастики (каф) 

Анатомія людини (1.207) 
Теорія і практика л/а 

(каф) 

12.15-13.35  Теорія і практика л/а (каф)  Українська мова (2.213) Біохімія (2.403) 
Теорія і практика л/а 

(каф) 
 

14.00-15.20        

 
Начальник навчального-методичного відділу______________                              Декан тренерського факультету________________ 


