
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Перший проректор з НПР 
 
_____________ Дутчак М.В. 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ  
на ІІІ семестр 2018-2019 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 
ІI курс  (з 15.10.2018 р.) 

День 
тижня Час 2М3-ФТЕТ1 2М3-ФТЕТ2 2М3-ФТЕТ3 2М3-ФТЕТ4 

П
он

ед
іл

ок
 8.45-10.05 СПА-технології Професійно-орієнтована іноземна 

мова 
Професійно-орієнтована іноземна 

мова 
Професійно-орієнтована іноземна 

мова 

10.30-11.50 СПА-технології (2.90) 

12.15-13.35 PNF та Бобаттерапія Професійно-орієнтована іноземна 
мова СПА-технології СПА-технології 

14.00-15.20 Професійно-орієнтована іноземна 
мова 

Професійно-орієнтована іноземна 
мова 

  

В
ів

то
ро

к 

8.45-10.05  СПА-технології Професійно-орієнтована іноземна 
мова 

Професійно-орієнтована іноземна 
мова 

10.30-11.50 PNF та Бобаттерапія(2.90) 

12.15-13.35 Професійно-орієнтована іноземна 
мова  PNF та Бобаттерапія Професійно-орієнтована іноземна 

мова 

14.00-15.20 Професійно-орієнтована іноземна 
мова   PNF та Бобаттерапія 

15.40-17.00     

С
ер

ед
а 

8.45-10.05   Професійно-орієнтована іноземна 
мова 

 

10.30-11.50     

12.15-13.35     

14.00-15.20     
     

Ч
ет

ве
р 

8.45-10.05 СПА-технології (8.101) 

10.30-11.50 PNF та Бобаттерапія(1.201) 

12.15-13.35  PNF та Бобаттерапія   

14.00-15.20     

П
’я

тн
иц

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 
Перший проректор з НПР 
 
_____________ Дутчак М.В. 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ  
на ІІІ семестр 2018-2019 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 
ІI курс  (з 15.10.2018 р.) 

День 
тижня Час 2М3-МБ1 2М3-МБ2 

П
он

ед
іл

ок
 8.45-10.05 Фізіологічні механізми адаптації та функціональні 

резерви організму спортсменів (каф)  

10.30-11.50 Фізіологічні механізми адаптації та функціональні 
резерви організму спортсменів (каф)  

12.15-13.35 Ергогенні засоби у спорті (2.404) Спортивна дієтологія (1.207) 

14.00-15.20 Ергогенні засоби у спорті (2.404) Спортивна дієтологія (1.207) 

В
ів

то
ро

к 

8.45-10.05   

10.30-11.50   

12.15-13.35   

14.00-15.20   

15.45-17.05   

С
ер

ед
а 

8.45-10.05   

10.30-11.50   

12.15-13.35 Молекулярна фізіологія м’язової діяльності  

14.00-15.20 Молекулярна фізіологія м’язової діяльності  

Ч
ет

ве
р 

8.45-10.05   

10.30-11.50  Професійно-орієнтована іноземна мова 

12.15-13.35 Основи спортивної генетики (1.417) Професійно-орієнтована іноземна мова 

14.00-15.20 Основи спортивної генетики (201) Професійно-орієнтована іноземна мова 

П
’я

тн
иц

я 8.45-10.05   

10.30-11.50  Дієтологія у фітнесі (1.207) 

12.15-13.35  Дієтологія у фітнесі (4.405) 

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 ІІІ семестр 2018-2019 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 
ІI курс (з 15.10.2018 р.) 

День 
тижня Час 2М3-ЗФ1 2М3-ЗФ2 

П
он

ед
іл

ок
 8.45-10.05 Сучасні аспекти формування професійної майстерності (1.209) 

10.30-11.50 Психологія в сфері фітнесу та рекреації (1.209) 

12.15-13.35  Сучасні аспекти формування професійної 
майстерності (1.208) 

14.00-15.20   

В
ів

то
ро

к 

8.45-10.05 Сучасні аспекти формування професійної 
майстерності (4.213)  

10.30-11.50 Психологія в сфері фітнесу та рекреації (1.421)  

12.15-13.35   

14.00-15.20   

С
ер

ед
а 

8.45-10.05   

10.30-11.50 Професійно-орієнтована іноземна мова  

12.15-13.35 Професійно-орієнтована іноземна мова Психологія в сфері фітнесу та рекреації (1.415) 

14.00-15.20 Професійно-орієнтована іноземна мова  

Ч
ет

ве
р 

8.45-10.05  Сучасні аспекти формування професійної 
майстерності (8.101) 

10.30-11.50  Професійно-орієнтована іноземна мова 

12.15-13.35 Сучасні аспекти формування професійної 
майстерності (1.417) Професійно-орієнтована іноземна мова 

14.00-15.20  Професійно-орієнтована іноземна мова 

П
’я

тн
иц

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 
Перший проректор з НПР 
 
_____________ Дутчак М.В. 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ  
на ІІІ семестр 2018-2019 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 
ІI курс (з 15.10.2018 р.) 

День 
тижня Час 2М3-ФВ1 2М3-ФВ2 

П
он

ед
іл

ок
 8.45-10.05   

10.30-11.50 Теорія і методика викладання фізичної культури в 
загальноосвітніх навчальних закладах (4.302)  

12.15-13.35 Теорія і методика викладання фізичної культури в 
загальноосвітніх навчальних закладах (4.302)  

14.00-15.20   

В
ів

то
ро

к 

8.45-10.05   

10.30-11.50 Національні традиції ігрової культури у ФВ молоді (4.302) Професійно-орієнтована іноземна мова 

12.15-13.35 Фізіологія рухової активності (2.404) Професійно-орієнтована іноземна мова 

14.00-15.20  Професійно-орієнтована іноземна мова 

С
ер

ед
а 

8.45-10.05   

10.30-11.50 Професійно-орієнтована іноземна мова Теорія і методика викладання ФВ у ВНЗ (4.302) 

12.15-13.35 Професійно-орієнтована іноземна мова Національні традиції ігрової культури у ФВ молоді (4.302) 

14.00-15.20 Професійно-орієнтована іноземна мова Актуальні проблеми спортивної медицини (3.113) 

Ч
ет

ве
р 

8.45-10.05 Національні традиції ігрової культури у ФВ молоді (4.302)  

10.30-11.50 Фізіологія рухової активності (4.401) Національні традиції ігрової культури у ФВ молоді (4.302) 

12.15-13.35  Фізіологія рухової активності (1.208) 

14.00-15.20   

П
’я

тн
иц

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 
Перший проректор з НПР 
 
_____________ Дутчак М.В. 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ  
на ІІІ семестр 2018-2019 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 
ІІ курс (з 15.10.2018 р.) 

День 
тижня Час 2М3-ПП 

П
он

ед
іл

ок
 8.45-10.05 Акмеологія у спортивній діяльності (4.108) 

10.30-11.50 Соціальна психологія спорту 

12.15-13.35 Психолого-педагогічні основи майстерності тренера 
(4.210) 

14.00-15.20 Психолого-педагогічні основи майстерності тренера  

В
ів

то
ро

к 

8.45-10.05  

10.30-11.50 Соціальна психологія спорту (каф) 

12.15-13.35 Соціальна психологія спорту (каф) 

14.00-15.20 Застосування психології в паралімпійському спорті 
С

ер
ед

а 
8.45-10.05  

10.30-11.50 Акмеологія у спортивній діяльності  

12.15-13.35 Акмеологія у спортивній діяльності (4.108) 

14.00-15.20 Психолого-педагогічні основи майстерності тренера 
(4.210) 

Ч
ет

ве
р 

8.45-10.05  

10.30-11.50 Застосування психології в паралімпійському спорті 
(4.108) 

12.15-13.35 Застосування психології в паралімпійському спорті 
(4.108) 

14.00-15.20  

П
’я

тн
иц

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  ____________ 
 


