
 
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 спорту та менеджменту 
ІV курс ( з 14.01.2019 р.) 

День 
тижня Час 42-ЄС1 42-ЄС2 42-ЛЗ1 42-ВВ1 42-ВВ2,ЛЗ2 42-МЕ 

П
он

ед
іл

ок
 8.45-10.05 ТМТДОВС Фізична реабілітація 

(1.408) БЖД та охорона праці (1.208)  БЖД та охорона праці 
(3.113) 

Соціальні науки і право 
(4.308) Спортивна фізіологія ( 4.310) 

10.30-11.50 Фізична реабілітація 
(1.406) ТМТДОВС ТМТДОВС Соціальні науки і право 

(2.202) ТМТДОВС Основи спортивного 
менеджменту (4.409) 

12.15-13.35 Соціальні науки і право (4.213) Адаптивний спорт (6.506) 
14.00-15.20       

В
ів

то
ро

к 

8.45-10.05 Інформатика і 
інформаційні техн. в ФВіС 

БЖД та охорона праці 
(4.411)  Спорт. медицина (1.208) БЖД та охорона праці (4.411) Фінансовий менеджмент 

(4.407) 

10.30-11.50 Оздоровчо-рекр.технологіі 
(1.410) 

Спортивна фізіологія 
(1.208) 

Соціальні науки і право 
(2.202) 

Інформатика і інформаційні 
техн. в ФВіС   Фізична реабілітація (1.415) Бізнес-планування 

спорт.організацій (4.411) 
12.15-13.35 Фізична реабілітація в системі  спорту  (1.209) 

14.00-15.20 Спортивна медицина   (4.401) Оздоровчо-рекр.технологіі 
(1.417) 

С
ер

ед
а 

8.45-10.05   Інформатика і інформаційні 
техн. в ФВіС   БЖД та охорона праці (4.411) 

10.30-11.50 Спорт. медицина (4.305) Інформатика і 
інформаційні техн. в ФВіС ТМТДОВС Спортивна фізіологія (4.407) Інформатика і інформаційні 

техн. в ФВіС 
Соціальні науки і право 

(2.202) 

12.15-13.35 Спортивна фізіологія 
(1.207) ТМТДОВС Фізична реабілітація (1.406) ТМТДОВС Спорт. медицина (3.113) Інформатика і інформаційні 

техн. в ФВіС 

14.00-15.20 Соціальні науки і право (2.90)  

Ч
ет

ве
р 

8.45-10.05 БЖД та охорона праці 
(2.404) 

Інформатика і 
інформаційні техн. в ФВіС 

Оздоровчо-рекр.технологіі 
(1.418) 

Інформатика і інформаційні 
техн. в ФВіС 

Оздоровчо-рекр.технологіі 
(1.421) Фізична реабілітація (1.208) 

10.30-11.50 Інформатика і 
інформаційні техн. в ФВіС 

Соціальні науки і право 
(2.202) Спорт. медицина (4.411) Оздоровчо-рекр.технологіі 

(1.410) ТМТДОВС Бізнес-планування 
спорт.організацій (4.409) 

12.15-13.35 ТМТДОВС Оздоровчо-рекр.технологіі 
(1.418) Спортивна фізіологія (2.402) ТМТДОВС Спортивна фізіологія (1.207) Спортивна фізіологія ( 2.404) 

14.00-15.20       

П
’я

тн
иц

я 8.45-10.05 Соціальні науки і право 
(2.202) Спорт. медицина (4.408) Інформатика і інформаційні 

техн. в ФВіС Фізична реабілітація (1.408) Інформатика і інформаційні 
техн. в ФВіС 

Соціальні науки і право 
(4.409) 

10.30-11.50 Психологія спорту і фізичного виховання  (4.213) Інформатика і інформаційні 
техн. в ФВіС 

12.15-13.35 БЖД та охорона праці  (4.213) Адаптивний спорт (6.506) 
14.00-15.20       

 
 
Начальник навчального-методичного відділу______________                Декан факультету спорту та менеджменту________________ 

 


