
        ЗАТВЕРДЖУЮ 
Перший проректор з НПР 
_____________ Дутчак М.В. 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ  
на ІІ семестр 2018-2019 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 
І курс (з 18.02. по 15.03.2019 р.) 

 

         *Семінарськи заняття з дисципліни «Мед.право,проф.єтика та деонтологія», Основи охорони праці та БЖД», «Основи мед.знаній», розпочнуться з 4.02.2019р.    
** Семінарськи заняття з дисципліни «Гігієна та основи єкологіі», розпочнуться з  25 .03.2019 р. Практичні заняття з дисципліни «Фітнес» розпочнуться з 1.04.2019 р.        
***Семінарськи  заняття з дисципліні «ТМФВ» розпочнуться з 1.04.2019 р.        

 
 Начальник навчально-методичного відділу___________                                   Декан факультету здоров’я, фізичного виховання та туризму __________  

День 
тижня Час 13-ФТ1 13-ФТ2 13-ФТ3 13-ФТ4 13-ФТ5 

П
он

ед
іл

ок
 10.30-11.50      

12.15-13.35 Українська мова (2.213)  Медичне право,проф.єтика  
та деонтологія (4.308) Основи медичних знаній (3.113) Комп,ютерна техніка (5.409) 

14.00-15.20 Біологічна  хімія  нормальної та рухової активності (90) 
15.45-17.05  
17.20-18.40      

В
ів

то
ро

к 12.15-13.35  Біологічна  хімія  (2.404) Основи охорони праці та 
БЖД (3.113) Іноземна мова Українська мова (2.213) 

14.00-15.20 Т.  М.  Ф.  В.  (1.209) 
15.45-17.05 Нормальна анатомія людини 

(2.401) 
Латинська мова і медична 

термінологія (2.404) Біологічна  хімія  (2.402) Комп,ютерна техніка (5.409) Основи медичних знаній 
(3.116) 

17.20-18.40      

С
ер

ед
а 

12.15-13.35 Біологічна  хімія  (2.404)  Основи медичних знаній 
(3.113)   

14.00-15.20 Латинська мова і медична 
термінологія (2.404) 

Нормальна анатомія людини 
(2.401) Комп,ютерна техніка (5.409) Біологічна  хімія  (2.402) Нормальна анатомія людини 

(2.403) 

15.45-17.05 Основи охорони праці та 
БЖД (3.113) 

Основи медичних знаній 
(3.116)  Медичне право,проф.єтика  та 

деонтологія (4.308) 
Медичне право,проф.єтика  

та деонтологія (4.307) 
17.20-18.40      

Ч
ет

ве
р 

12.15-13.35  Медичне право,проф.єтика  
та деонтологія (2.90)    

14.00-15.20 Комп,ютерна техніка (5.409) Українська мова (2.213) Нормальна анатомія 
людини (2.401) 

Латинська мова і медична 
термінологія (2.404) Іноземна мова 

15.45-17.05 Основи медичних знаній 
(3.116) Комп,ютерна техніка (5.409) Українська мова (2.213) Основи охорони праці та БЖД 

(3.113) 
Латинська мова і медична 

термінологія (2.404) 
17.20-18.40      

П
’я

тн
иц

я 
 12.15-13.35   Іноземна мова Українська мова (2.213) Основи охорони праці та БЖД 

(4.408) 

14.00-15.20 Іноземна мова Іноземна мова Латинська мова і медична 
термінологія (2.404) 

Нормальна анатомія людини 
(2.403) Біологічна  хімія  (2.401) 

15.45-17.05 Медичне право,проф.єтика  
та деонтологія (3.116) 

Основи охорони праці та 
БЖД (3.113)    


