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РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
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 IV курс (з 04.12.2017 р.) 

День 
тижня 

Час 41-ФБ1 41-ФБ2 41-СГ 41-ХТ1 41-СІ1 41-СІ2 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 

8.45-10.05 ТМТДОВС 
Інформатика і інформаційні 

технології в ФВіС (4.101) 
 Професійний спорт (6.507) 

Спортивна медицина 
(3.113) 

Спортивна медицина (3.113) 

10.30-11.50 ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ В СИСТЕМІ СПОРТУ (4.213) 

12.15-13.35 Спортивна фізіологія (2.401) ТМТДОВС 
Теорія юнацького спорту 

(6.105) 
ТМТДОВС ТМТДОВС 

Соціальні науки і право 
(4.407) 

14.00-15.20  Спортивна медицина (3.113)     

В
ів

т
о

р
о

к
 

8.45-10.05 ІНФОРМАТИКА І ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ФВІС (4.311) 

10.30-11.50 
Теорія юнацького спорту 

(6.105) 
ТМТДОВС 

Фізична реабілітація в системі 
спорту (1.409) 

 
Теорія юнацького спорту 

(6.106) 
Теорія юнацького спорту 

(4.411) 

12.15-13.35  Спортивна фізіологія (1.207) Соціальні науки і право (2.202) 
Фізична реабілітація в 
системі спорту (1.406) 

Інформатика і 
інформаційні технології в 

ФВіС (4.101) 
ТМТДОВС 

14.00-15.20    
Спортивна медицина 

(2.402) 
 

Оздоровчо-рекреаційні 
технології (1.410) 

С
е
р

е
д

а
 

8.45-10.05 
Оздоровчо-рекреаційні 

технології (4.421) 
 Спортивна медицина (1.407) 

Теорія юнацького спорту 
(6.106) 

Фізична реабілітація в 
системі спорту (1.406) 

Спортивна фізіологія (1.418) 

10.30-11.50   
Оздоровчо-рекреаційні 

технології (4.311) 
Оздоровчо-рекреаційні 

технології (4.311) 
  

12.15-13.35 ТМТДОВС 
Фізична реабілітація в 
системі спорту (1.407) 

ТМТДОВС  ТМТДОВС Професійний спорт (6.506) 

14.00-15.20 Спортивна медицина (1.418)  
Інформатика і інформаційні 

технології в ФВіС (4.101) 
  

Соціальні науки і право 
(2.202) 

Ч
е
т
в

е
р

 

8.45-10.05  
Оздоровчо-рекреаційні 

технології (2.90) 
    

10.30-11.50 Соціальні науки і право (4.401) ТМТДОВС Спортивна фізіологія (2.403) 
Інформатика і 

інформаційні технології в 
ФВіС (4.101) 

Спортивна фізіологія 
(2.403) 

Фізична реабілітація в 
системі спорту (1.415) 

12.15-13.35 
Інформатика і інформаційні 

технології в ФВіС (4.101) 
Теорія юнацького спорту 

(6.106) 
 ТМТДОВС Професійний спорт (6.506) ТМТДОВС 

14.00-15.20       

П
’я

т
н

и
ц

я
 

8.45-10.05 
Фізична реабілітація в системі 

спорту (1.409) 
Професійний спорт (6.507) Професійний спорт (6.506) 

Спортивна фізіологія 
(2.90) 

Соціальні науки і право 
(4.409) 

Інформатика і інформаційні 
технології в ФВіС (4.101) 

10.30-11.50 ТМТДОВС 
Соціальні науки і право 

(2.90) 
ТМТДОВС 

Соціальні науки і право 
(2.202) 

Оздоровчо-рекреаційні 
технології (1.415) 

ТМТДОВС 

12.15-13.35 Професійний спорт (6.506)  ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС  

14.00-15.20       

 

Начальник навчального-методичного відділу______________                                         Декан тренерського факультету________________ 


