
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 тренерському факультеті 
І курс (з 14.01.2019 р.) 

День 
тижня 

Час 11-СГ 11-ФБ1 11-ФБ2 11-ФБ3 11-СІ1 11-СІ2 11-СІ3 11-ХТ1 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 8.45-10.05 

Анатомія людини 
(2.401) 

Українська мова 
(2.213) 

ТМТДОВС Біохімія (2.402) Іноземна мова 
Гігієна та основи 

екології 
ТМТДОВС Історія України 

(4.407) 

10.30-11.50 Основи вимірювань та методів математичної статистики у ФВіС  (1.209) 

12.15-13.35 

Практикум зі 
спортивних  видів 

боротьби 

Практикум зі спорт. 
вдосконалення в 

ОВС 
 

Практикум зі 
спортивних ігор 

Практикум з футзалу 
Практикум зі 

спортивних  видів 
боротьби 

Практикум з 
гімнастики 

Практикум з 
футзалу 

В
ів

т
о

р
о

к
 

8.45-10.05 Біохімія (1.209) 

10.30-11.50 
Основи вимірювань 

та методів 
матем.стат. у ФВіС 

Анатомія людини 
(2.401) 

Українська мова 
(2.213) 

Гігієна та основи 
екології 

ТМТДОВС Іноземна мова ТМТДОВС(хокей) 
Українська мова 

(2.214) 

12.15-13.35 
Українська мова 

(2.213)  Історія України (4.406) Практикум з 

плавання 

Практикум з 

футзалу 

Практикум зі 
спортивних  видів 

боротьби 

Практикум зі спорт. 
вдос-ння в ОВС 

Практикум зі спорт. 
вдос-ння в ОВС 

14.00-15.20 
Практикум зі 

спортивних  видів 
боротьби 

       

С
е
р

е
д

а
 

8.45-10.05 
Історія України 

(4.406) 
ТМТДОВС 

Анатомія людини 
(2.403) 

Історія України (4.407) Біохімія (2.404) 

Основи 
вимірювань та 

методів матем.стат. 
у ФВіС 

Українська мова 
(2.213) 

Анатомія людини 
(2.401) 

10.30-11.50 
Гігієна та основи 

екології 

Основи вимірювань 
та методів 

матем.стат. у ФВіС 
Іноземна мова 

Анатомія людини 
(2.403) 

Українська мова 
(2.214) 

Біохімія (2.404)  ТМТДОВС 

12.15-13.35 
Практикум зі 
спорт.танцю 

Практикум зі спорт. 
вдос-ння в ОВС 

Практикум зі 
спортивних  видів 

боротьби 
Українська мова (2.213) 

Практикум із силових 
видів спорту 

Практикум з 
футзалу 

Основи вимірювань 
та методів 

матем.стат. у ФВіС 
Біохімія (2.401) 

14.00-15.20  
Практикум зі 
спорт.танцю 

Практикум з футзалу      

Ч
е
т
в

е
р

 

8.45-10.05 Історія  України  (2.90) 

10.30-11.50 Біохімія (2.404) 
Гігієна та основи 

екології 

Основи вимірювань 
та методів 

матем.стат. у ФВіС 
ТМТДОВС 

Анатомія людини 
(2.403) 

ТМТДОВС 
Історія України 

(4.405) 
Іноземна мова 

12.15-13.35 
Практикум зі 
спорт.танцю 

Іноземна мова Практикум з футзалу Практикум з плавання 
Основи вимірювань 

та методів 
матем.стат. у ФВіС 

Історія України 
(4.405) 

 
Практикум зі спорт. 

вдос-ння в ОВС 

П
’я

т
н

и
ц

я
 8.45-10.05 Іноземна мова Історія України (4.405) Біохімія (2.404) 

Основи вимірювань та 
методів матем.стат. у 

ФВіС 

Гігієна та основи 
екології 

Анатомія людини 
(2.403) 

Іноземна мова  

10.30-11.50 ТМТДОВС Біохімія (2.404) 
Гігієна та основи 

екології 
Іноземна мова Історія України (4.405) 

Українська мова 
(2.213) 

Анатомія людини 
(2.403) 

 

12.15-13.35  
Практикум зі 
спорт.танцю 

Практикум зі 
спортивних  видів 

боротьби 

Практикум зі 
спортивних ігор 

Практикум із силових 
видів спорту 

Практикум з 
футзалу 

Практикум з 
гімнастики 

Практикум з 
футзалу 

*Семінарські  заняття  з  дисципліни «Анатомія людини», «Біохімія», «Гігієна та основи єкології» , «Основи вимірювань та методів матем.статистики  у ФВіС» розпочнуться  з  18.02.2019 р. 

**Семінарські заняття з дисципліни «Історія України» розпочнуться з  4.02.2019 р. 

 Начальник навчально-методичного відділу _____________                                                                Декан  тренерського факультету _____________ 


