
 
 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра  
на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

І курс (з 16.09 по 19.09.2020 р.) 
 

День 
тижня 

Час 1М3-ЗФ1 1М3-ЗФ2 1М3-ЗФ3 
1М3-ЗФ4 

(Івано-Франківськ) 

П
о

н
ед

іл
о

к
 8.45–10.05     

10.30–11.50     

12.15– 13.35     

В
ів

т
о

р
о

к
 8.45–10.05     

10.30–11.50     

12.15– 13.35     

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Сучасні аспекти формування професійної майстерності (САФПМ) (лекція) 

10.30–11.50 Педагогіка вищої освіти (ПВО) (лекція) 

12.15– 13.35 Педагогіка вищої освіти (ПВО) (лекція) 

Ч
ет

в
ер

 8.45–10.05     

10.30–11.50     

12.15– 13.35     

П
`я

т
н

и
ц

я
 8.45–10.05 Професійно-орієнтована 

іноземна мова (2.202) 
Професійно-орієнтована 
іноземна мова (2.214) 

  

10.30–11.50 Професійно-орієнтована 
іноземна мова (2.202) 

Професійно-орієнтована 
іноземна мова(2.213) 

  

12.15– 13.35     

С
у

б
о

т
а 

8.45–10.05  

10.30–11.50 Сучасні аспекти формування професійної майстерності (САФПМ) (лекція) 

12.15– 13.35 Актуальні проблеми персонального тренування  (АППТ) (лекція) 

14.00-15.20 Фізіологічні аспекти оздоровчо-рекреаційної рухової активності (ФАОРРА) (лекція) 

 
 



 
 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра  
на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

І курс (з 21.09 по 25.09.2020 р.) 
 

День 
тижня 

Час 1М3-ЗФ1 1М3-ЗФ2 1М3-ЗФ3 
1М3-ЗФ4 

(Івано-Франківськ) 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05   Професійно-орієнтована 
іноземна мова (2.308) 

 

10.30–11.50   Актуальні проблеми 
персонального тренування  
(1.415) 

 

12.15– 13.35 Актуальні проблеми 
персонального тренування  
(АППТ) (2.201) 

Професійно-орієнтована 
іноземна мова 
(2.202) 

  

14.00-15.20 Професійно-орієнтована 
іноземна мова (2.201) 

Актуальні проблеми 
персонального тренування  
(АППТ) (2.202) 

  

В
ів

т
о

р
о

к
 

8.45–10.05     

10.30–11.50     

12.15– 13.35 Актуальні проблеми персонального тренування  (АППТ) (лекція) 

14.00-15.20 Фізіологічні аспекти оздоровчо-рекреаційної рухової активності (ФАОРРА) (лекція) 

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Сучасні аспекти формування професійної майстерності (САФПМ) (лекція) 

10.30–11.50 Педагогіка вищої освіти (ПВО) (лекція) 

12.15– 13.35  

Ч
ет

в
ер

 8.45–10.05     

10.30–11.50     

12.15– 13.35     

П
`я

т
н

и
ц

я
 

8.45–10.05 Педагогіка вищої освіти (ПВО) 
(1.403) 

ФАОРРА (1.405)   

10.30–11.50 ФАОРРА (1.403) Педагогіка вищої освіти (ПВО) 
(1.405) 

Професійно-орієнтована 
іноземна мова (2.312) 

 

12.15– 13.35 Професійно-орієнтована 
іноземна мова (1.403) 

Професійно-орієнтована 
іноземна мова (1.405) 

Педагогіка вищої освіти 
(2.213) 

 

14.00– 15.20   ФАОРРА (1.415)  

 



 
 РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на І семестр 2020/2021 навчального року 
для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра  

на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 
І курс (з 28.09 по 02.10.2020 р.) 

День 
тижня 

Час 1М3-ЗФ1 1М3-ЗФ2 1М3-ЗФ3 
1М3-ЗФ4 

(Івано-Франківськ) 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05   Професійно-орієнтована 
іноземна мова (2.203) 

 

10.30–11.50   Актуальні проблеми 
персонального тренування 
(1.415)  

 

12.15– 13.35 Актуальні проблеми 
персонального тренування  
(АППТ) (1.406) 

Професійно-орієнтована 
іноземна мова 
(1.407) 

  

14.00-15.20 Професійно-орієнтована 
іноземна мова (1.406) 

Актуальні проблеми 
персонального тренування  
(АППТ)(1.407) 

  

В
ів

т
о

р
о

к
 

8.45–10.05  

10.30–11.50 Інноваційні технології в рекреації (ІТР) (лекція) 

12.15– 13.35 Актуальні проблеми персонального тренування  (АППТ) (лекція) 

14.00-15.20 Фізіологічні аспекти оздоровчо-рекреаційної рухової активності (ФАОРРА) (лекція) 

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Сучасні аспекти формування професійної майстерності (САФПМ) (лекція) 

10.30–11.50 Педагогіка вищої освіти (ПВО) (лекція) 

12.15– 13.35     

Ч
ет

в
ер

 8.45–10.05     

10.30–11.50     

12.15– 13.35     

П
`я

т
н

и
ц

я
 

8.45–10.05 Педагогіка вищої освіти (ПВО) 
(1.415) 

ФАОРРА  (1.417)   

10.30–11.50 ФАОРРА (1.415) Педагогіка вищої освіти (ПВО) 
(1.417) 

  

12.15– 13.35   Педагогіка вищої освіти (ПВО) 
(1.415) 

 

14.00– 15.20   ФАОРРА   (1.415)  

 



 
 
 
 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра  
на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

І курс (з 05.10 по 09.10.2020 р.) 
День 

тижня 
Час 1М3-ЗФ1 1М3-ЗФ2 1М3-ЗФ3 

1М3-ЗФ4 
(Івано-Франківськ) 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05     

10.30–11.50     

12.15– 13.35     

14.00-15.20     

В
ів

т
о

р
о

к
 

8.45–10.05     

10.30–11.50 Інноваційні технології в рекреації (ІТР) (лекція) 

12.15– 13.35 Актуальні проблеми персонального тренування  (АППТ) (лекція) 

14.00-15.20 Фізіологічні аспекти оздоровчо-рекреаційної рухової активності (ФАОРРА) (лекція) 

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Сучасні аспекти формування професійної майстерності (САФПМ) (лекція) 

10.30–11.50 Педагогіка вищої освіти (ПВО) (лекція) 

12.15– 13.35 Інноваційні технології в рекреації (ІТР) (лекція) 

Ч
ет

в
ер

 8.45–10.05     

10.30–11.50     

12.15– 13.35     

П
`я

т
н

и
ц

я
 

8.45–10.05 Педагогіка вищої освіти (ПВО) 

(1.415) 

ФАОРРА (1.417) САФПМ (1.418)  

10.30–11.50 ФАОРРА (1.415) САФПМ (1.417) Педагогіка вищої освіти 

(1.418) 

 

12.15– 13.35 САФПМ  (1.415) Педагогіка вищої освіти (ПВО) 

(1.417) 

ФАОРРА   (1.418)  

 
 
 



 
 
 
 РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на І семестр 2020/2021 навчального року 
для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра  

на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 
І курс (з 12.10 по 16.10.2020 р.) 

День 
тижня 

Час 1М3-ЗФ1 1М3-ЗФ2 1М3-ЗФ3 
1М3-ЗФ4 

(Івано-Франківськ) 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05     

10.30–11.50 Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності  

(1.415) 

Педагогіка вищої освіти (ПВО) 
(1.417) 

Актуальні проблеми 
персонального тренування 

(1.418) 

 

12.15– 13.35 Актуальні проблеми 
персонального тренування  

(1.415) 

Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності 

(1.417) 

Педагогіка вищої освіти 
(1.418) 

 

14.00-15.20 Педагогіка вищої освіти (ПВО) 
(1.415) 

Актуальні проблеми 
персонального тренування  

(1.417) 

Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності 

(1.418) 

 

В
ів

т
о

р
о

к
 

8.45–10.05  

10.30–11.50 Інноваційні технології в рекреації (ІТР) (лекція) 

12.15– 13.35 Сучасні аспекти формування професійної майстерності (САФПМ) (лекція) 

14.00-15.20 Фізіологічні аспекти оздоровчо-рекреаційної рухової активності (ФАОРРА) (лекція) 

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Сучасні аспекти формування професійної майстерності (САФПМ) (лекція) 

10.30–11.50 Педагогіка вищої освіти (ПВО) (лекція) 

12.15– 13.35 Інноваційні технології в рекреації (ІТР) (лекція) 

Ч
ет

в
ер

 8.45–10.05     

10.30–11.50     

12.15– 13.35     

П
`я

т
н

и
ц

я
 8.45–10.05     

10.30–11.50     

12.15– 13.35     

 
 



 
 
 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра  
на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

І курс (з 19.10 по 23.10.2020 р.) 
День 

тижня 
Час 1М3-ЗФ1 1М3-ЗФ2 1М3-ЗФ3 

1М3-ЗФ4 
(Івано-Франківськ) 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05     

10.30–11.50 Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності 

(1.415) 

Педагогіка вищої освіти (ПВО) 
(1.417) 

Актуальні проблеми 
персонального тренування  

(1.418) 

 

12.15– 13.35 Актуальні проблеми 
персонального тренування  

(1.415) 

Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності  

(1.417) 

Педагогіка вищої освіти 
(1.418) 

 

14.00-15.20 Педагогіка вищої освіти 
(1.415) 

Актуальні проблеми 
персонального тренування 

(1.417) 

Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності 

(1.418) 

 

В
ів

т
о

р
о

к
 

8.45–10.05 Професійно-орієнтована 
іноземна мова (2.203) 

 Інноваційні технології в 
рекреації (1.418) 

 

10.30–11.50 Професійно-орієнтована 
іноземна мова (2.203) 

Інноваційні технології в 
рекреації (ІТР) (1.417) 

ФАОРРА (1.418)  

12.15– 13.35 Інноваційні технології в 
рекреації (ІТР) (1.415) 

Професійно-орієнтована 
іноземна мова (2.314) 

ФАОРРА (1.418)  

14.00-15.20  Професійно-орієнтована 
іноземна мова (2.314) 

  

С
ер

ед
а 8.45–10.05     

10.30–11.50     
12.15– 13.35     

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05     
10.30–11.50     
12.15– 13.35     

П
`я

т
н

и
ц

я
 

8.45–10.05  ФАОРРА (1.417) Інноваційні технології в 
рекреації  (1.418) 

 

10.30–11.50 Інноваційні технології в 
рекреації (ІТР)  (1.415) 

ФАОРРА (1.417) Професійно-орієнтована 
іноземна мова (2.316) 

 

12.15– 13.35 ФАОРРА (1.415) Інноваційні технології в 
рекреації (ІТР) (1.417) 

Професійно-орієнтована 
іноземна мова (2.316) 

 

14.00-15.20 ФАОРРА (1.415)    



 
 
 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального рокудля студентів, які здобувають освітній ступінь магістра  

на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 
І курс (з 26.10 по 30.10.2020 р.) 

День 
тижня 

Час 1М3-ЗФ1 1М3-ЗФ2 1М3-ЗФ3 
1М3-ЗФ4 

(Івано-Франківськ) 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05     

10.30–11.50 Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності  (1.415) 

Педагогіка вищої освіти  (1.417) Актуальні проблеми 
персонального тренування  
(1.418) 

 

12.15– 13.35 Актуальні проблеми 
персонального тренування  
(1.415) 

Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності  (1.417) 

Педагогіка вищої освіти 
(1.418) 

 

14.00-15.20 Педагогіка вищої освіти (1.415) Актуальні проблеми 
персонального тренування 
(1.417)  

Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності (1.418) 

 

В
ів

т
о

р
о

к
 

8.45–10.05 Професійно-орієнтована іноземна 
мова (2.203) 

   

10.30–11.50 Професійно-орієнтована іноземна 
мова (2.203) 

Інноваційні технології в рекреації 
(ІТР) (1.417) 

ФАОРРА (1.418)  

12.15– 13.35 Інноваційні технології в рекреації 
(ІТР) (1.415) 

Професійно-орієнтована іноземна 
мова (2.314) 

ФАОРРА (1.418)  

14.00-15.20  Професійно-орієнтована іноземна 
мова (2.314) 

Інноваційні технології в рекреації  
(1.418) 

 

С
ер

ед
а 

8.45–10.05     

10.30–11.50     

12.15– 13.35     

Ч
ет

в
е

р
 

8.45–10.05     

10.30–11.50     
12.15– 13.35     

П
`я

т
н

и
ц

я
 

8.45–10.05  Фізіологічні аспекти оздоровчо-
рекреаційної рухової активності  
(1.417) 

Інноваційні технології в рекреації  
(1.418) 

 

10.30–11.50 Інноваційні технології в рекреації 
(ІТР) (1.415) 

Фізіологічні аспекти оздоровчо-
рекреаційної рухової активності 
(1.417) 

Професійно-орієнтована іноземна 
мова (2.316) 

 

12.15– 13.35 Фізіологічні аспекти оздоровчо-
рекреаційної рухової активності 
(1.415) 

Інноваційні технології в рекреації   
(1.417) 

Професійно-орієнтована іноземна 
мова (2.316) 

 

14.00-15.20 Фізіологічні аспекти оздоровчо-
рекреаційної рухової активності 
(1.415) 

   



 
 

 РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра  
на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

І курс (з 02.11 по 06.11.2020 р.) 
День 

тижня 
Час 1М3-ЗФ1 1М3-ЗФ2 1М3-ЗФ3 

1М3-ЗФ4 
(Івано-Франківськ) 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05     

10.30–11.50 Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності  

Педагогіка вищої освіти (ПВО) Актуальні проблеми 
персонального тренування   

 

12.15– 13.35 Актуальні проблеми 
персонального тренування   

Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності  

Педагогіка вищої освіти  

14.00-15.20 Педагогіка вищої освіти (ПВО) Актуальні проблеми 
персонального тренування   

Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності  

 

В
ів

т
о

р
о

к
 

8.45–10.05 Професійно-орієнтована 
іноземна мова 

 Інноваційні технології в 
рекреації 

 

10.30–11.50 Професійно-орієнтована 
іноземна мова 

Інноваційні технології в 
рекреації (ІТР) 

Професійно-орієнтована 
іноземна мова 

 

12.15– 13.35 Інноваційні технології в 
рекреації (ІТР) 

Професійно-орієнтована 
іноземна мова 

Професійно-орієнтована 
іноземна мова 

 

14.00-15.20  Професійно-орієнтована 
іноземна мова 

  

С
ер

ед
а 

8.45–10.05     

10.30–11.50     

12.15– 13.35     

Ч
ет

в
ер

 8.45–10.05     

10.30–11.50     
12.15– 13.35     

П
`я

т
н

и
ц

я
 

8.45–10.05 Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності  

Фізіологічні аспекти 
оздоровчо-рекреаційної 
рухової активності (ФАОРРА) 

Інноваційні технології в 
рекреації 

 

10.30–11.50 Інноваційні технології в 
рекреації (ІТР) 

Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності  

ФАОРРА  

12.15– 13.35 Фізіологічні аспекти 
оздоровчо-рекреаційної 
рухової активності (ФАОРРА) 

Інноваційні технології в 
рекреації (ІТР) 

Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності  

 

14.00-15.20     



 
 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра  
на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

І курс (з 09.11 по 13.11.2020 р.) 
День 

тижня 
Час 1М3-ЗФ1 1М3-ЗФ2 1М3-ЗФ3 

1М3-ЗФ4 
(Івано-Франківськ) 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05     

10.30–11.50 Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності 
(САФПМ) 

Педагогіка вищої освіти (ПВО) Актуальні проблеми 
персонального тренування   

 

12.15– 13.35 Актуальні проблеми 
персонального тренування   

Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності  

Педагогіка вищої освіти  

14.00-15.20 Педагогіка вищої освіти (ПВО) Актуальні проблеми 
персонального тренування   

Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності  

 

В
ів

т
о

р
о

к
 

8.45–10.05 Професійно-орієнтована 
іноземна мова 

 Інноваційні технології в 
рекреації (ІТР) 

 

10.30–11.50 Професійно-орієнтована 
іноземна мова 

Інноваційні технології в 
рекреації (ІТР) 

Професійно-орієнтована 
іноземна мова 

 

12.15– 13.35 Інноваційні технології в 
рекреації (ІТР) 

Професійно-орієнтована 
іноземна мова 

Професійно-орієнтована 
іноземна мова 

 

14.00-15.20  Професійно-орієнтована 
іноземна мова 

  

С
ер

ед
а 

8.45–10.05     

10.30–11.50     

12.15– 13.35     

Ч
ет

в
ер

 8.45–10.05     

10.30–11.50     
12.15– 13.35     

П
`я

т
н

и
ц

я
 

8.45–10.05 Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності 
(САФПМ) 

Фізіологічні аспекти 
оздоровчо-рекреаційної 
рухової активності (ФАОРРА) 

Інноваційні технології в 
рекреації 

 

10.30–11.50 Інноваційні технології в 
рекреації (ІТР) 

Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності  

ФАОРРА  

12.15– 13.35 Фізіологічні аспекти 
оздоровчо-рекреаційної 
рухової активності (ФАОРРА) 

Інноваційні технології в 
рекреації (ІТР) 

Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності  

 

14.00-15.20  Професійно-орієнтована 
іноземна мова 

  



 
 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра  
на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

І курс (з 16.11 по 20.11.2020 р.) 

 

День 
тижня 

Час 1М3-ЗФ1 1М3-ЗФ2 1М3-ЗФ3 
1М3-ЗФ4 

(Івано-Франківськ) 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05     

10.30–11.50 Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності  

Педагогіка вищої освіти (ПВО) Актуальні проблеми 
персонального тренування   

 

12.15– 13.35 Актуальні проблеми 
персонального тренування   

Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності  

Педагогіка вищої освіти  

14.00-15.20 Педагогіка вищої освіти (ПВО) Актуальні проблеми 
персонального тренування   

Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності  

 

В
ів

т
о

р
о

к
 

8.45–10.05 Професійно-орієнтована 
іноземна мова 

 Інноваційні технології в 
рекреації (ІТР) 

 

10.30–11.50 Професійно-орієнтована 
іноземна мова 

Інноваційні технології в 
рекреації (ІТР) 

Професійно-орієнтована 
іноземна мова 

 

12.15– 13.35 Інноваційні технології в 
рекреації (ІТР) 

Професійно-орієнтована 
іноземна мова 

Професійно-орієнтована 
іноземна мова 

 

14.00-15.20  Професійно-орієнтована 
іноземна мова 

  

С
ер

ед
а 

8.45–10.05     

10.30–11.50     

12.15– 13.35     

Ч
ет

в
ер

 8.45–10.05     

10.30–11.50     
12.15– 13.35     

П
`я

т
н

и
ц

я
 

8.45–10.05 Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності 
(САФПМ) 

Фізіологічні аспекти 
оздоровчо-рекреаційної 
рухової активності (ФАОРРА) 

Інноваційні технології в 
рекреації 

 

10.30–11.50 Інноваційні технології в 
рекреації (ІТР) 

Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності  

ФАОРРА  

12.15– 13.35 Фізіологічні аспекти 
оздоровчо-рекреаційної 
рухової активності (ФАОРРА) 

Інноваційні технології в 
рекреації (ІТР) 

Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності  

 

14.00-15.20     



 
 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра  
на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

І курс (з 23.11 по 27.11.2020 р.) 
День 

тижня 
Час 1М3-ЗФ1 1М3-ЗФ2 1М3-ЗФ3 

1М3-ЗФ4 
(Івано-Франківськ) 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05     

10.30–11.50 Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності  

Інноваційні технології в 
рекреації (ІТР) 

Актуальні проблеми 
персонального тренування   

 

12.15– 13.35 Актуальні проблеми 
персонального тренування   

Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності  

Інноваційні технології в 
рекреації 

 

14.00-15.20 Інноваційні технології в 
рекреації (ІТР) 

Актуальні проблеми 
персонального тренування   

Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності  

 

В
ів

т
о

р
о

к
 

8.45–10.05 Професійно-орієнтована 
іноземна мова 

 Актуальні проблеми 
персонального тренування   

 

10.30–11.50 Професійно-орієнтована 
іноземна мова 

Актуальні проблеми 
персонального тренування   

Професійно-орієнтована 
іноземна мова 

 

12.15– 13.35 Актуальні проблеми 
персонального тренування   

Професійно-орієнтована 
іноземна мова 

Професійно-орієнтована 
іноземна мова 

 

14.00-15.20  Професійно-орієнтована 
іноземна мова 

  

С
ер

ед
а 

8.45–10.05     

10.30–11.50     

12.15– 13.35     

Ч
ет

в
ер

 8.45–10.05     

10.30–11.50     
12.15– 13.35     

П
`я

т
н

и
ц

я
 

8.45–10.05 Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності  

ФАОРРА Інноваційні технології в 
рекреації 

 

10.30–11.50 Інноваційні технології в 
рекреації (ІТР) 

Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності  

ФАОРРА  

12.15– 13.35 ФАОРРА Інноваційні технології в 
рекреації (ІТР) 

Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності  

 

14.00-15.20     



 РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра  
на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

І курс (з 30.11 по 04.12.2020 р.) 
День 

тижня 
Час 1М3-ЗФ1 1М3-ЗФ2 1М3-ЗФ3 

1М3-ЗФ4 
(Івано-Франківськ) 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05     

10.30–11.50 Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності  

Інноваційні технології в 
рекреації (ІТР) 

Актуальні проблеми 
персонального тренування   

 

12.15– 13.35 Актуальні проблеми 
персонального тренування   

Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності  

Інноваційні технології в 
рекреації 

 

14.00-15.20 Інноваційні технології в 
рекреації (ІТР) 

Актуальні проблеми 
персонального тренування   

Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності  

 

В
ів

т
о

р
о

к
 

8.45–10.05 Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності  

Інноваційні технології в 
рекреації (ІТР) 

Актуальні проблеми 
персонального тренування   

 

10.30–11.50 Професійно-орієнтована 
іноземна мова 

Актуальні проблеми 
персонального тренування   

ФАОРРА  

12.15– 13.35 Актуальні проблеми 
персонального тренування   

Професійно-орієнтована 
іноземна мова 

ФАОРРА  

14.00-15.20     

С
ер

ед
а 

8.45–10.05     

10.30–11.50     

12.15– 13.35     

Ч
ет

в
ер

 8.45–10.05     

10.30–11.50     
12.15– 13.35     

П
`я

т
н

и
ц

я
 

8.45–10.05  Фізіологічні аспекти 
оздоровчо-рекреаційної 
рухової активності (ФАОРРА) 

Інноваційні технології в 
рекреації 

 

10.30–11.50 Інноваційні технології в 
рекреації (ІТР) 

Фізіологічні аспекти 
оздоровчо-рекреаційної 
рухової активності (ФАОРРА) 

Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності 

 

12.15– 13.35 Фізіологічні аспекти 
оздоровчо-рекреаційної 
рухової активності (ФАОРРА) 

Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності 
(САФПМ) 

Професійно-орієнтована 
іноземна мова 

 

14.00-15.20 Фізіологічні аспекти 
оздоровчо-рекреаційної 
рухової активності (ФАОРРА) 

   



 
 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра  
на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

І курс (з 07.12 по 11.12.2020 р.) 
День 

тижня 
Час 1М3-ЗФ1 1М3-ЗФ2 1М3-ЗФ3 

1М3-ЗФ4 
(Івано-Франківськ) 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05     

10.30–11.50 Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності  

Інноваційні технології в 
рекреації (ІТР) 

Актуальні проблеми 
персонального тренування   

 

12.15– 13.35 Актуальні проблеми 
персонального тренування   

Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності  

Інноваційні технології в 
рекреації 

 

14.00-15.20 Інноваційні технології в 
рекреації (ІТР) 

Актуальні проблеми 
персонального тренування   

Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності  

 

В
ів

т
о

р
о

к
 

8.45–10.05 Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності  

Інноваційні технології в 
рекреації (ІТР) 

Актуальні проблеми 
персонального тренування   

 

10.30–11.50 Професійно-орієнтована 
іноземна мова 

Актуальні проблеми 
персонального тренування   

Інноваційні технології в 
рекреації 

 

12.15– 13.35 Актуальні проблеми 
персонального тренування   

Професійно-орієнтована 
іноземна мова 

Інноваційні технології в 
рекреації 

 

14.00-15.20     

С
ер

ед
а 

8.45–10.05     

10.30–11.50     

12.15– 13.35     

Ч
ет

в
ер

 8.45–10.05     

10.30–11.50     
12.15– 13.35     

П
`я

т
н

и
ц

я
 

8.45–10.05 Інноваційні технології в 
рекреації (ІТР) 

Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності 

ФАОРРА  

10.30–11.50 Інноваційні технології в 
рекреації (ІТР) 

Фізіологічні аспекти 
оздоровчо-рекреаційної 
рухової активності (ФАОРРА) 

Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності 

 

12.15– 13.35 Фізіологічні аспекти 
оздоровчо-рекреаційної 
рухової активності (ФАОРРА) 

Інноваційні технології в 
рекреації 

Професійно-орієнтована 
іноземна мова 

 

14.00-15.20     



 
 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра  
на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

І курс (з 14.12 по 18.12.2020 р.) 
День 

тижня 
Час 1М3-ЗФ1 1М3-ЗФ2 1М3-ЗФ3 

1М3-ЗФ4 
(Івано-Франківськ) 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05     

10.30–11.50 Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності  

Інноваційні технології в 
рекреації (ІТР) 

Актуальні проблеми 
персонального тренування   

 

12.15– 13.35 Актуальні проблеми 
персонального тренування   

Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності  

Інноваційні технології в 
рекреації 

 

14.00-15.20 Інноваційні технології в 
рекреації (ІТР) 

Актуальні проблеми 
персонального тренування   

Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності 

 

В
ів

т
о

р
о

к
 

8.45–10.05 Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності  

Інноваційні технології в 
рекреації (ІТР) 

Актуальні проблеми 
персонального тренування   

 

10.30–11.50 Професійно-орієнтована 
іноземна мова 

Актуальні проблеми 
персонального тренування   

Інноваційні технології в 
рекреації 

 

12.15– 13.35 Актуальні проблеми 
персонального тренування  ) 

Професійно-орієнтована 
іноземна мова 

Інноваційні технології в 
рекреації 

 

14.00-15.20     

С
ер

ед
а 

8.45–10.05     

10.30–11.50     

12.15– 13.35     

Ч
ет

в
ер

 8.45–10.05     

10.30–11.50     
12.15– 13.35     

П
`я

т
н

и
ц

я
 

8.45–10.05 Інноваційні технології в 
рекреації (ІТР) 

Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності 

ФАОРРА  

10.30–11.50 Інноваційні технології в 
рекреації (ІТР) 

ФАОРРА Сучасні аспекти формування 
професійної майстерності 

 

12.15– 13.35 ФАОРРА Інноваційні технології в 
рекреації 

Професійно-орієнтована 
іноземна мова 

 

14.00-15.20     

   
 


