
РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на І семестр 2021/2022 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

2 курс (з 01.09 по 24.09.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 2М3-МБ1 2М3-МБ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05 Науково-дослідна практика 
10.30–11.50 

12.15–13.35 

14.00– 15.20 

В
ів

то
р

о
к
 

8.45–10.05 

10.30–11.50 

12.15–13.35 

14.00– 15.20 

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 

10.30–11.50 

12.15–13.35 

14.00– 15.20 

Ч
ет

в
ер

 8.45–10.05 

10.30–11.50 

12.15–13.35 

П
`я

тн
и

ц
я
 8.45–10.05 

10.30–11.50 

12.15–13.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на І семестр 2021/2022 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

2 курс (з 27.09 по 01.10.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 2М3-МБ1 2М3-МБ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05 Фізіологічні механізми адаптації 

та функціональні резерви 

організму людини - лекція 

Ергогенні засоби в умовах  

рухової активності - лекція 

10.30–11.50 Молекулярна біологія та 

генетика м’язової діяльності – 

лекція  

Дієтологія у фітнесі - лекція 

12.15–13.35 Харчування і паразитологія при 

РА - лекція 

Харчування і паразитологія в 

умовах РА - лекція 
14.00– 15.20   

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05 Молекулярна біологія та 

генетика м’язової діяльності – 

лекція  

Ергогенні засоби в умовах  

рухової активності - лекція 

10.30–11.50 Харчування і паразитологія при 

РА - лекція 

Харчування і паразитологія в 

умовах РА - лекція 
12.15–13.35 Ергогенні засоби в умовах  

рухової активності - лекція 

Біохімія м`язової діяльності - 

лекція 
14.00– 15.20 Ергогенні засоби в умовах  

рухової активності - лекція 

 

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Молекулярна біологія та 

генетика м’язової діяльності 

(7.408) 

Дієтологія у фітнесі - лекція 

10.30–11.50 Фізіологічні механізми адаптації 

та функціональні резерви 

організму людини (7.408) 

Біохімія м`язової діяльності - 

лекція 

12.15–13.35 Харчування і паразитологія при 

РА (7.408)  

 

14.00– 15.20 Ергогенні засоби в умовах  

рухової активності  (7.408) 

 

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05  Ергогенні засоби в умовах   

рухової активності (2.401) 
10.30–11.50  Дієтологія у фітнесі  (2.401) 

12.15–13.35  Дієтологія у фітнесі  (2.401) 

П
`я

тн
и

ц
я
 8.45–10.05   

10.30–11.50   

12.15–13.35   

 

 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на І семестр 2021/2022 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

2 курс (з 04.10 по 15.10.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 2М3-МБ1 2М3-МБ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05 Фізіологічні механізми адаптації 

та функціональні резерви 

організму людини - лекція 

Ергогенні засоби в умовах  

рухової активності - лекція 

10.30–11.50 Молекулярна біологія та 

генетика м’язової діяльності – 

лекція  

Дієтологія у фітнесі - лекція 

12.15–13.35 Харчування і паразитологія при 

РА - лекція 

Харчування і паразитологія в 

умовах РА - лекція 
14.00– 15.20   

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05   

10.30–11.50 Харчування і паразитологія при 

РА - лекція 

 

12.15–13.35 Ергогенні засоби в умовах  

рухової активності - лекція 

 

14.00– 15.20   

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Молекулярна біологія та 

генетика м’язової діяльності 

(7.408) 

Дієтологія у фітнесі - лекція 

10.30–11.50 Фізіологічні механізми адаптації 

та функціональні резерви 

організму людини (7.408) 

Біохімія м`язової діяльності - 

лекція 

12.15–13.35 Харчування і паразитологія при 

РА  (7.408) 

 

14.00– 15.20   

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05  Ергогенні засоби в умовах  

рухової активності (2.401) 
10.30–11.50  Дієтологія у фітнесі (2.401) 

12.15–13.35  Харчування і паразитологія в 

умовах РА (2.401) 
14.00– 15.20  Біохімія м`язової діяльності 

(2.401) 

П
`я

тн
и

ц
я
 

8.45–10.05 Молекулярна біологія та 

генетика м’язової діяльності 

(7.408) 

Дієтологія у фітнесі (2.401) 

10.30–11.50 Фізіологічні механізми адаптації 

та функціональні резерви 

організму людини (7.408) 

Харчування і паразитологія в 

умовах РА (2.401)  

12.15–13.35 Ергогенні засоби в умовах  

рухової активності (7.408) 

Біохімія м`язової діяльності 

(2.401) 

 

 

 



 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на І семестр 2021/2022 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

2 курс (з 18.10 по 22.10.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 2М3-МБ1 2М3-МБ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05 Фізіологічні механізми адаптації 

та функціональні резерви 

організму людини - лекція 

Ергогенні засоби в умовах  

рухової активності - лекція 

10.30–11.50 Молекулярна біологія та 

генетика м’язової діяльності – 

лекція  

Харчування і паразитологія в 

умовах РА - лекція 

12.15–13.35 Харчування і паразитологія при 

РА - лекція 

 

14.00– 15.20   

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05   

10.30–11.50 Ергогенні засоби в умовах  

рухової активності - лекція 

 

12.15–13.35 Ергогенні засоби в умовах  

рухової активності - лекція 

 

14.00– 15.20   

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Молекулярна біологія та 

генетика м’язової діяльності 

(7.408) 

Дієтологія у фітнесі - лекція 

10.30–11.50 Фізіологічні механізми адаптації 

та функціональні резерви 

організму людини (7.408) 

Біохімія м`язової діяльності - 

лекція 

12.15–13.35 Харчування і паразитологія при 

РА (7.408)  

 

14.00– 15.20 Ергогенні засоби в умовах  

рухової активності (7.408) 

 

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05  Ергогенні засоби в умовах  

рухової активності  (2.401) 
10.30–11.50  Дієтологія у фітнесі (2.401) 

12.15–13.35  Харчування і паразитологія в 

умовах РА (2.401)  
14.00– 15.20  Біохімія м`язової діяльності 

(2.401)   

П
`я

тн
и

ц
я
 

8.45–10.05 Молекулярна біологія та 

генетика м’язової діяльності 

(7.408) 

Дієтологія у фітнесі (2.401) 

10.30–11.50 Харчування і паразитологія при 

РА (7.408)  

Харчування і паразитологія в 

умовах РА (2.401)  
12.15–13.35 Ергогенні засоби в умовах  

рухової активності (7.408) 

Біохімія м`язової діяльності 

(2.401)  
14.00– 15.20  Ергогенні засоби в умовах  

рухової активності (2.401) 

 



 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на І семестр 2021/2022 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

2 курс (з 25.10 по 29.10.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 2М3-МБ1 2М3-МБ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05 Фізіологічні механізми адаптації 

та функціональні резерви 

організму людини - лекція 

Ергогенні засоби в умовах  

рухової активності - лекція 

10.30–11.50 Молекулярна біологія та 

генетика м’язової діяльності – 

лекція  

Харчування і паразитологія в 

умовах РА - лекція 

12.15–13.35 Харчування і паразитологія при 

РА - лекція 

 

14.00– 15.20   

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05   

10.30–11.50 Ергогенні засоби в умовах  

рухової активності - лекція 

 

12.15–13.35 Ергогенні засоби в умовах  

рухової активності - лекція 

 

14.00– 15.20   

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Молекулярна біологія та 

генетика м’язової діяльності 

(7.408) 

Дієтологія у фітнесі - лекція 

10.30–11.50 Фізіологічні механізми адаптації 

та функціональні резерви 

організму людини (7.408) 

Біохімія м`язової діяльності - 

лекція 

12.15–13.35 Харчування і паразитологія при 

РА (7.408)    

 

14.00– 15.20 Ергогенні засоби в умовах  

рухової активності (7.408) 

 

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05  Ергогенні засоби в умовах  

рухової активності  (2.401) 
10.30–11.50  Дієтологія у фітнесі (2.401) 

12.15–13.35  Харчування і паразитологія в 

умовах РА (2.401) 
14.00– 15.20  Біохімія м`язової діяльності 

(2.401) 

П
`я

тн
и

ц
я
 

8.45–10.05 Фізіологічні механізми адаптації 

та функціональні резерви 

організму людини (7.408) 

Дієтологія у фітнесі (2.401)  

10.30–11.50 Фізіологічні механізми адаптації 

та функціональні резерви 

організму людини (7.408) 

Харчування і паразитологія в 

умовах РА (2.401)  

12.15–13.35 Харчування і паразитологія при 

РА (7.408)  

Біохімія м`язової діяльності 

(2.401) 
14.00– 15.20 Ергогенні засоби в умовах  

рухової активності (7.408) 

 

 


