
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Перший проректор з НПР 
 
_____________ Дутчак М.В. 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ  
на ІІ семестр 2016-2017 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 
 I курс  (з 27.03.2017 р. до 31.03.2017 р.) 

День 
тижня 

Час М3-МБ1 М3-МБ2 М3-ФР1 М3-ФР2 М3-ПП 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 

8.45-10.05 
Адаптація серцево-судинної 
системи у спортсменів (9.5) 

Спортивна дієтологія (2.410)  Іноземна мова 
Лікувально-реабілітаційний 

масаж 
Психологія особистості (4.108) 

10.30-11.50 
Фізіологічні основи рухової 
діяльності спортсменів (9.5) 

Педагогіка вищої школи (2.410) 
РТ (ФР в геронтології та 

геріатрії) 
ФР при захворюваннях НС у 

спортсменів 
Психологія особистості (4.108) 

12.15-13.35 
Особливості аеробних та 
анаеробних можливостей 

спортсменів (9.5) 
  РТ (функціональна діагностика) 

Психорегуляція у спортивній 
діяльності (4.108) 

14.00-15.20 
Особливості аеробних та 
анаеробних можливостей 

спортсменів (9.5) 
   

Диференційна психологія 
спорту (4.108) 

В
ів

т
о

р
о

к
 

8.45-10.05 Педагогіка вищої школи (9.5) 
Інформаційні технології у 

науковій діяльності з фізичної 
культури і спорту (5.409) 

   

10.30-11.50 Іноземна мова (каф) Іноземна мова (каф)   
Диференційна психологія 

спорту (4.108) 

12.15-13.35  Спортивна дієтологія (2.410)   Іноземна мова (каф) 

14.00-15.20     
Інформаційні технології у 

науковій діяльності з фізичної 
культури і спорту (5.409) 

С
е
р

е
д

а
 

8.45-10.05 ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ (4.311) 

10.30-11.50   
ФР при прогресуючих 

захворюваннях НС 
ФР при травмах ОРА  

12.15-13.35   
Інформаційні технології у 

науковій діяльності з фізичної 
культури і спорту (5.409) 

  

14.00-15.20   Педагогіка вищої школи (4.409)   

Ч
е
т
в

е
р

 

8.45-10.05 
Фізіол. механізми адаптації та 

функціональні резерви організму 
спортсменів (2.410) 

 
Лікувально-реабілітаційний 

масаж 

Інформаційні технології у 
науковій діяльності з фізичної 

культури і спорту (5.409) 
 

10.30-11.50 
Інформаційні технології у науковій 

діяльності з фізичної культури і 
спорту (5.409) 

 
ФР при травмах ОРА у 

спортсменів 
Педагогіка вищої школи (4.407)  

12.15-13.35 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ (1.201) 

14.00-15.20    Іноземна мова  

П
’я

т
н

и
ц

я
 8.45-10.05      

10.30-11.50      

12.15-13.35 

     
14.00-15.20 

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



ЗАТВЕРДЖУЮ 
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РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ  
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 I курс (з 27.03.2017 р. до 27.03.2017 р.) 

День 
тижня 

Час М3-ЗФ1 М3-ЗФ2 М3-ЗФ3 М3-ФВ1 М3-ФВ2 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 8.45-10.05 Педагогіка вищої школи (8.101)   

Масові види спорту у фізичному 
вихованні студентів: футбол (каф) 

 

10.30-11.50 МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ В СФЕРІ ФІТНЕСУ І РЕКРЕАЦІЇ (1.201) 
Методологічні основи навчання та 
суч. інновац. технології у ФВ (4.302) 

Іноземна мова (каф) 

12.15-13.35 
Інформаційні технології у науковій 

діяльності з фізичної культури і 
спорту (5.409) 

Менеджмент і маркетинг в сфері 
фітнесу і рекреації (1.408) 

Інноваційні технології в фітнесі 
(каф) 

Теорія і методика викладання ФВ у 
ВНЗ (4.302) 

Педагогіка вищої школи (6.106) 

14.00-15.20   
Наукові основи персонального 

тренінгу (1.417) 
Методика занять зі студентами 

спец. відділення (4.302) 
 

В
ів

т
о

р
о

к
 

8.45-10.05 Іноземна мова (каф) 
Інноваційні технології в рекреації 

(1.410) 
Педагогіка вищої школи (4.213) 

Методика занять зі студентами 
спец. відділення (4.302) 

Рекреаційно-оздоровчі технології у 
фізичному вихованні (аеробіка, 

фітнес) (каф) 

10.30-11.50 
Наукові основи персонального 

тренінгу (1.201) 

Інформаційні технології у науковій 
діяльності з фізичної культури і 

спорту (5.409) 
Іноземна мова (каф) 

Інформаційні технології у науковій 
діяльності з фізичної культури і 

спорту (5.409) 

Теорія і методика викладання ФВ у 
ВНЗ (4.302) 

12.15-13.35 
Інноваційні технології в фітнесі 

(каф) 
Іноземна мова (каф) 

Інформаційні технології у 
науковій діяльності з фізичної 

культури і спорту (5.409) 

Методологічні основи навчання та 
суч. інновац. технології у ФВ (4.302) 

Інформаційні технології у науковій 
діяльності з фізичної культури і 

спорту (5.409) 

14.00-15.20  Педагогіка вищої школи (4.405) 
Менеджмент і маркетинг в сфері 

фітнесу і рекреації (1.421) 
Педагогіка вищої школи (4.411)  

С
е
р

е
д

а
 

8.45-10.05 ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ (4.311) 

10.30-11.50 МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ В СФЕРІ ФІТНЕСУ І РЕКРЕАЦІЇ (1.201) 
Масові види спорту у фізичному 

вихованні студентів: футбол (каф) 
 

12.15-13.35 
Менеджмент і маркетинг в сфері 

фітнесу і рекреації (1.410) 
Інноваційні технології в фітнесі 

(каф) 
Інноваційні технології в рекреації 

(каф) 
Іноземна мова (каф) Масові види спорту у ФВ: плавання 

14.00-15.20 
Інноваційні технології в рекреації 

(каф)  
Наукові основи персонального 

тренінгу (1.417) 
 

Рекреаційно-оздоровчі технології у 
фізичному вихованні (аеробіка, 

фітнес) (1.421) 

Методика занять зі студентами спец. 
груп (4.302) 

Ч
е
т
в

е
р

 

8.45-10.05     
Рекреаційні комплекси світу (4.108) 

10.30-11.50     
Рекреаційні комплекси світу (4.108) 

12.15-13.35 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ (1.201) 

14.00-15.20      

П
’я

т
н

и
ц

я
 8.45-10.05      

10.30-11.50      

12.15-13.35 

     
14.00-15.20 

 
 

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

 


