
          ЗАТВЕРДЖУЮ  
Перший проректор з НПР 
_____________ Дутчак М.В. 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2019-2020 навчального року 

для студентів, які здобувають ступінь бакалавра на тренерському факультеті                                                                                                                                          
ІУ курс (з 23.03 по 3.04.2020р.) 

 

Начальник навчального-методичного відділу______________                                                                        Декан тренерського факультету ________________ 
 

День 
тижня Час 41-СГ 41-ХТ 41-ФБ1 41-ФБ2 41-ФБ3 41-СІ1 41-СІ2 

П
он

ед
іл

ок
 

8.45-10.05        

10.30-11.50 Спортивна медицина 
(3.112)  ТМТДОВС 

Психологія здорового 
способу 

життя,ФВіС(4.108) 
Іноземна мова  Спортивна медицина 

(3.112) 

12.15-13.35 Інформатика (5.304) ТМТДОВС Іноземна мова ТМТДОВС Спортивна медицина 
(3.112) ТМТДОВС Неолімпійський спорт 

(6.507 ) 

14.00-15.20   Іноземна мова  Неолімпійський спорт 
(6.507) 

Теорія юнацького спорт 
(6.105) Інформатика (5.304) 

   
   

В
ів

то
ро

к 

8.45-10.05 Основи менеджменту та  
маркетингу (4.408) 

Основи вікової та 
гендерної психології у 

ФВіС (4.310) 

Спортивна медицина 
(3.112) 

Неолімпійський спорт 
(1.415)  Неолімпійський спорт 

(6.505 ) Спортивна генетика (4.409) 

10.30-11.50 Психологія здорового способу життя , ФВіС  ауд.(4.213) 

12.15-13.35 
Основи вікової та 

гендерної психології у 
ФВіС (4.310) 

Основи менеджменту та 
маркертоингу (4.408) 

Неолімпійський спорт 
(6.506) 

Теорія юнацького спорт 
(1.421) ТМТДОВС  ТМТДОВС 

14.00-15.20        

С
ер

ед
а 

8.45-10.05 Неолімпійський спорт 
(6.507)  Спортивна генетика 

(3.112)  
Психологія здорового 

способу 
життя,ФВіС(4.307) 

Теорія юнацького спорт 
(6.105) 

Психологія здорового 
способу життя,ФВіС(4.310) 

10.30-11.50 
Психологія здорового 

способу 
життя,ФВіС(4.108) 

 Основи менеджменту 
та  маркетингу (4.310) ТМТДОВС  

Психологія здорового 
способу 

життя,ФВіС(4.406) 

Інноваційні технології у 
практиці фізичного 

виховання та спорту 

12.15-13.35 ТМТДОВС 
Психологія здорового 

способу 
життя,ФВіС(4.406) 

 Психологія спорту (4.409) ТМТДОВС ТМТДОВС  

14.00-15.20 Іноземна мова   Інформатика (5.304) Спортивна генетика 
(2.402) Психологія спорту (4.212)  

Ч
ет

ве
р 

8.45-10.05  

10.30-11.50 Іноземна мова 
Основи вікової та 

гендерної психології у 
ФВіС (1.421) 

 Спортивна медицина 
(3.112) 

Основи менеджменту 
та  маркетингу (4.408) 

Спортивна медицина 
(7.корпус) 

Інноваційні технології у 
практиці фізичного 

виховання та спорту 

12.15-13.35 ТМТДОВС Неолімпійський спорт 
(6.106) 

Психологія здорового 
способу 

життя,ФВіС(4.310) 
Іноземна мова Інформатика (5.304) Основи менеджменту та  

маркетингу (4.409) ТМТДОВС 

14.00-15.20  Інформатика (5.304) Спортивна генетика 
(4.308) Психологія спорту (4.213)  Психологія спорту (4.213)  

П
’я

тн
иц

я 8.45-10.05  Спортивна медицина 
(3.116)  Теорія юнацького спорт 

(4.311)  Інформатика (5.304) Спортивна генетика (2.90) 

10.30-11.50 
Основи вікової та 

гендерної психології у 
ФВіС (4.108) 

ТМТДОВС ТМТДОВС Основи менеджменту та  
маркетингу (4.409) Іноземна мова  Основи менеджменту та  

маркетингу (4.305) 

12.15-13.35   Інформатика (5.304)     



          


