
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 
 IV курс та, які здобувають освітній ступінь магістра І курс (з 27.03.2017 р. до 14.04.2017 р.) 

День 
тижня 

Час 41-ФБ1 41-ФБ2 41-СГ 41-ХТ 41-СІ1 41-СІ2 М1-ПА 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 8.45-10.05 Фізична реабілітація (1.409) ТМТДОВС Історія олімп. руху (4.406)  Соц. науки і право (4.407) Соц. науки і право (4.407) 

Технології наукових 
досліджень (9.6) 

10.30-11.50 
Психологія спорту і ФВ 

(4.305)  
Основи НДР (8.101) Основи НДР (8.101)  

Інформатика та інформ. 
технології у ФкіС (4.101) 

Фізична реабілітація 
(1.406) 

Генетичні та ергогенні 
фактори у спорті (9.6) 

12.15-13.35 Соц. науки і право (1.406) 
Психологія спорту і ФВ 

(4.310) 
Спортивна медицина 

(4.305) 
Оздоровчо-рекреаційні 

технології (1.410) 
ТМТДОВС 

Інформатика та інформ. 
технології у ФкіС (4.101) 

Іноземна мова (каф) 

14.00-15.20   Соц. науки і право (1.406)    
Педагогіка вищої школи 

(4.213) 

В
ів

т
о

р
о

к
 8.45-10.05 ТМТДОВС 

Спортивна медицина 
(8.101) 

Соц. науки і право (1.201) Історія олімп. руху (4.406) 
Спортивна фізіологія 

(1.417) 
Психологія спорту і ФВ 

(4.108) 
Орг. засади розвитку суч. 

спорту (9.6) 

10.30-11.50 
Спортивна медицина 

(3.116) 
БЖД (1.408) 

Фізична реабілітація 
(1.426) 

Соц. науки і право (4.406) 
Психологія спорту і ФВ 

(4.213) 
БЖД (1.408) 

Інформаційні технології у 
науковій діяльності з ФКіС 

(4.409) 

12.15-13.35 
Спортивна фізіологія 

(1.415) 
Соц. науки і право (4.213) БЖД (1.201) 

Спортивна медицина 
(4.405) 

Фізична реабілітація 
(1.403) 

Спортивна фізіологія 
(2.410) 

Генетичні та ергогенні 
фактори у спорті (6.507) 

14.00-15.20  Соц. науки і право (4.213)      

С
е
р

е
д

а
 8.45-10.05 Історія олімп. руху (4.408) 

Фізична реабілітація 
(1.407) 

БЖД (4.411) 
Психологія спорту і ФВ 

(4.408) 
Спортивна медицина 

(1.415) 
ТМТДОВС 

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ 
ШКОЛИ (4.311) 

10.30-11.50 
Основи НДР 

(веслувальний центр) 
Історія олімп. руху (6.408) 

Оздоровчо-рекреаційні 
технології (1.410) 

ТМТДОВС БЖД (1.408) 
Спортивна медицина 

(4.311) 
Управління проектами 

(каф) 

12.15-13.35 БЖД (1.201) ТМТДОВС ТМТДОВС Основи НДР (1.406) 
Оздоровчо-рекреаційні 

технології (1.403) 
  

14.00-15.20   Спорт. фізіологія (2.404)     

Ч
е
т
в

е
р

 

8.45-10.05 ТМТДОВС  
Психологія спорту і ФВ 

(4.108) 
Соц. науки і право 

(веслувальний центр) 
Соц. науки і право (4.406) Соц. науки і право (4.406)  

10.30-11.50 
Оздоровчо-рекреаційні 

технології (1.408) 
Спорт. фізіологія (1.209) ТМТДОВС 

Спортивна медицина 
(3.116) 

Основи НДР (1.201) Основи НДР (1.201)  

12.15-13.35 
Спортивна медицина 

(1.201) 
  

Інформатика та інформ. 
технології у ФкіС (4.101) 

ТМТДОВС 
Оздоровчо-рекреаційні 

технології (1.418) 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
СУЧАСНОЇ ФІЗИЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 

(1.201) 

14.00-15.20        

П
’я

т
н

и
ц

я
 

8.45-10.05 Соц. науки і право (4.401) 
Інформатика та інформ. 
технології у ФкіС (4.101) 

Спортивна медицина 
(8.101) 

Основи НДР (4.213) Основи НДР (9.6) ТМТДОВС  

10.30-11.50 
Інформатика та інформ. 
технології у ФкіС (4.101) 

Основи НДР (8.101) Основи НДР (8.101) БЖД (9.6) 
Спортивна медицина 

(3.116) 
Основи НДР (1.407)  

12.15-13.35 Основи НДР (4.301) 
Спортивна медицина 

(6.106) 
 

Спорт. фізіологія 
(веслувальний центр) 

Історія олімп. руху 
(6.105) 

Спортивна медицина 
(3.116) 

 

14.00-15.20        

 
Начальник навчального-методичного відділу______________                                         Декан тренерського факультету________________ 

 


