
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 факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 
ІІІ курс (з 27.03.2017 р. до 28.04.2017 р.) 

День 
тижня 

Час 33-ФР1 33-ФР2 33-ФР3 33-ФР4 33-ЗФ1 33-ЗФ2 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 8.45-10.05 

Медико-біологічні аспекти 
рух. активності (1.415) 

Біомеханіка (4.411)    
 

10.30-11.50 РТ (масаж реабілітаційний) 
Медико-біологічні аспекти рух. 

активності (1.417) 
Долікарська медична 
допомога у НС (3.116) 

Біомеханіка (4.201) Філософія (1.408) 
Долікарська медична 
допомога у НС (1.415) 

12.15-13.35 ІСТОРІЯ СПОРТИВНОГО ТА ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ (2.90) 

14.00-15.20 РТ (ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА) (1.201) 
Основи економ. теорії та 
управління сферою ФКіС 

(4.409) 

 

В
ів

т
о

р
о

к
 

8.45-10.05 
Долікарська медична 
допомога у НС (1.415) 

Функціональна діагностика 
(1.406) 

 
Історія спортивного та 

олімпійського руху (4.405) 
 

 

10.30-11.50 
Функціональна діагностика 

(1.407) 
Долікарська медична 
допомога у НС (1.208) 

Медико-біологічні аспекти рух. 
активності (1.418) 

Філософія (4.310) Біомеханіка (4.205) 
Основи економ. теорії та 
управління сферою ФКіС 

(4.305) 

12.15-13.35 ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ФКІС (2.90) 

14.00-15.20     
Медико-біологічні аспекти рух. 

активності (1.208) 
Біомеханіка (4.212) 

С
е
р

е
д

а
 

8.45-10.05 
РТ (ФР при захворюваннях 

внутрішніх органів) 

РТ (масаж реабілітаційний) 
(1.425) 

РТ (функціональна 
діагностика) (1.406) 

 
Історія спортивного та 

олімпійського руху (6.408) 
 

10.30-11.50 Філософія (1.418) 
РТ (масаж реабілітаційний) 

(1.425) 
РТ (функціональна діагностика) 

(1.406) 
Долікарська медична 
допомога у НС (1.208) 

Медико-біологічні аспекти 
рух. активності (3.104) 

12.15-13.35   Філософія (1.418) 
РТ (ФР при захворюваннях 

внутрішніх органів) 

 
Філософія (1.408) 

14.00-15.20     
Історія спортивного та 

олімпійського руху (6.105) 

Ч
е
т
в

е
р

 

8.45-10.05 
Історія спортивного та 

олімпійського руху (4.405) РТ (ФР при захворюваннях 
внутрішніх органів) 

  РТ (велосипедний туризм) 
РТ (оздоровчий туризм та 

орієнтування) 

10.30-11.50 Філософія (1.409) Біомеханіка (4.212) 
РТ (масаж реабілітаційний) 

(1.425) 
РТ (велосипедний туризм) 

РТ (оздоровчий туризм та 
орієнтування) 

12.15-13.35   
Основи економ. теорії та 
управління сферою ФКіС 

(4.311) 

Основи економ. теорії та 
управління сферою ФКіС (4.31 1) 

  

14.00-15.20   
Історія спортивного та 

олімпійського руху (4.405) 
   

П
’я

т
н

и
ц

я
 8.45-10.05  

Основи економ. теорії та 
управління сферою ФКіС 

(4.409) РТ (ФР при захворюваннях 
внутрішніх органів) (1.406) 

Медико-біологічні аспекти рух. 
активності (1.411) 

РТ (оздоровчий туризм та 
орієнтування) 

РТ (велосипедний туризм) 

10.30-11.50 
Основи економ. теорії та 
управління сферою ФКіС 

(4.407) 

Історія спортивного та 
олімпійського руху (6.105) 

Долікарська медична допомога у 
НС (1.208) 

РТ (оздоровчий туризм та 
орієнтування) 

РТ (велосипедний туризм) 

12.15-13.35 Біомеханіка (4.201)      

14.00-15.20       

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



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 факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 
ІІІ курс (з 27.03.2017 р. до 5.05.2017 р.) 

День 
тижня 

Час 33-ФВ1 33-ФВ2 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 8.45-10.05 МЕТОДИКА ЗАНЯТЬ ФВ З УЧНЯМИ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП (4.311) 

10.30-11.50 СПОРТИВНА МЕДИЦИНА (4.401) 

12.15-13.35 Футбол та методика його викладання (каф) Спортивна фізіологія (1.415) 

14.00-15.20  Методика організ. спеціаліз. видів активн. туризму (4.307) 

В
ів

т
о

р
о

к
 

8.45-10.05 Спортивна фізіологія (1.408)  

10.30-11.50 ІСТОРІЯ СПОРТИВНОГО ТА ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ (4.401) 

12.15-13.35 Філософія (1.408) Оздоровчі види єдиноборств (каф) 

14.00-15.20 Методика організ. спеціаліз. видів активн. туризму (4.401) Оздоровчі види єдиноборств (каф) 

С
е
р

е
д

а
 8.45-10.05 Методика занять ФВ з учнями спец. мед. груп (4.301) Спортивна медицина (3.116) 

10.30-11.50 Плавання та методика його викладання (бас) Футбол та методика його викладання (каф) 

12.15-13.35   

14.00-15.20   

Ч
е
т
в

е
р

 

8.45-10.05 Інформатика та інформаційні технології у ФКІС (4.101) Спортивна фізіологія (4.301) 

10.30-11.50 Оздоровчі види єдиноборств (каф) Інформатика та інформаційні технології у ФКІС (4.101) 

12.15-13.35 Оздоровчі види єдиноборств (каф) Філософія (1.408) 

14.00-15.20  Історія спортивного та олімпійського руху (4.409) 

П
’я

т
н

и
ц

я
 8.45-10.05 Спортивна медицина (3.116) Методика занять ФВ з учнями спец. мед. груп (4.301) 

10.30-11.50 Історія спортивного та олімпійського руху (6.106) Плавання та методика його викладання (бас) 

12.15-13.35 Спортивна фізіологія (1.408)  

14.00-15.20   

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



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 факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 
ІІІ курс (з 27.03.2017 р. до 5.05.2017 р.) 

День 
тижня 

Час 33-ТР 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 8.45-10.05  

10.30-11.50  

12.15-13.35  

14.00-15.20  

В
ів

т
о

р
о

к
 

8.45-10.05 Іноземна мова (каф) 

10.30-11.50 Іноземна мова (каф) 

12.15-13.35 Психологія (4.100) 

14.00-15.20 Облік і аудит (4.100) 

С
е
р

е
д

а
 8.45-10.05 Менеджмент організацій (4.100) 

10.30-11.50 Маркетинг (4.100) 

12.15-13.35 Маркетинг (4.100) 

14.00-15.20 Організація анімаційної діяльності (4.100) 

Ч
е
т
в

е
р

 

8.45-10.05  

10.30-11.50  

12.15-13.35  

14.00-15.20  

П
’я

т
н

и
ц

я
 8.45-10.05 Іноземна мова (каф) 

10.30-11.50 Іноземна мова (каф) 

12.15-13.35 Облік і аудит (4.100) 

14.00-15.20  

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


