
 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Перший проректор з НПР 
 
_____________ Дутчак М.В. 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ  
на І семестр 2018-2019 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 
 I курс  (з 19.11.2018 р.) 

День 
тижня Час 1М3-ФТ1 1М3-ФТ2 1М3-ФТ3 1М3-ФТ4 

П
он

ед
іл

ок
 8.45-10.05  ФТ та ЕТ у нейрореабілітації(1.401) Лікувально-реабілітаційний масаж та 

мануальна терапія (1.425)  

10.30-11.50 Методи обстеження у ФТ та ЕТ(1.426) ФТ та ЕТ при травмах та захворюваннях ОРА 
(1.403) 

Лікувально-реабілітаційний масаж та 
мануальна терапія (1.425)  

12.15-13.35 ФТ та ЕТ в педіатрії (1.403) Методи обстеження у ФТ та ЕТ (1.426)  Професійно-орієнтована іноземна 
мова 

14.00-15.20 ФТ та ЕТ при травмах та захворюваннях ОРА 
(1.403) Професійно-орієнтована іноземна мова  Методи обстеження у ФТ та ЕТ(1.426) 

15.45-17.05    

В
ів

то
ро

к 

8.45-10.05  ФТ та ЕТ при хірургічних та онкохірургічних 
захворюваннях (1.427)  ФТ та ЕТ у нейрореабілітації (1.401) 

10.30-11.50 Професійно-орієнтована іноземна мова Лікувально-реабілітаційний масаж та 
мануальна терапія (1.425) ФТ та ЕТ у нейрореабілітації (1.401) Кінезотейпування !.427) 

12.15-13.35 Фізична терапія в акушерстві та 
гінекології(1.403) Професійно-орієнтована іноземна мова Методи обстеження у ФТ та ЕТ(1.426) Лікувально-реабілітаційний масаж та 

мануальна терапія (1.401) 

14.00-15.20 Професійно-орієнтована іноземна мова  ФТ та ЕТ в педіатрії(1.403) Лікувально-реабілітаційний масаж та 
мануальна терапія (1.401) 

15.45-17.05     

С
ер

ед
а 

8.45-10.05   Професійно-орієнтована іноземна мова Побудова програм у ФТ та ЕТ(1.201) 

10.30-11.50  Методи обстеження у ФТ та ЕТ(1.401) ФТ та ЕТ при травмах та 
захворюваннях ОРА (1.403) 

12.15-13.35   Побудова програм у ФТ та ЕТ(1.201)  

14.00-15.20     

15.45-17.05     

Ч
ет

ве
р 

8.45-10.05 ФТ та ЕТ у нейрореабілітації(1.401) Кінезотейпування(1.409) Професійно-орієнтована іноземна мова Методи обстеження у ФТ та ЕТ(1.426) 

10.30-11.50 Лікувально-реабілітаційний масаж та 
мануальна терапія (1.401) Методи обстеження у ФТ та ЕТ (1.426) ФТ та ЕТ при травмах та захворюваннях 

ОРА (1.403) 
Професійно-орієнтована іноземна 

мова 

12.15-13.35 Методи обстеження у ФТ та ЕТ(1.426)    

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 І семестр 2018-2019 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 
 I курс (з 12.11.2018 р.) 

День 
тижня Час 1М3-МБ1 1М3-МБ2 1М3-ЗФ1 1М3-ЗФ2 

П
он

ед
іл

ок
 

8.45-10.05 Метаболізм та зміни системи крові в 
умовах рухової активності (2.403) Сучасні тренди біології (1.421)   

10.30-11.50 Сучасні тренди біології (каф) Педагогіка вищої освіти (3.116)   

12.15-13.35 Управління дослідницькими проектами 
(2.404) Біохімія харчування (2.403)   

14.00-15.20  Фізіологія органів травлення та обміну 
речовин (2.403)   

15.45-17.05     

В
ів

то
ро

к 

8.45-10.05 Управління дослідницькими проектами 
(6.105)  Сучасні аспекти формування професійної 

майстерності (1.408) Оздоровчо-рекреаційні технології (1.421) 

10.30-11.50 Професійно-орієнтована іноземна мова  Професійно-орієнтована іноземна мова Інноваційні технології у рекреації (1.410) 

12.15-13.35 Педагогіка вищої освіти (4.409)  Інноваційні технології у рекреації(1.410) Професійно-орієнтована іноземна мова 

14.00-15.20     

С
ер

ед
а 

8.45-10.05 Метаболізм та зміни системи крові в 
умовах рухової активності (1.207) Біохімія харчування (2.402) Педагогіка вищої освіти (4.301) Сучасні аспекти формування професійної 

майстерності (1.201) 

10.30-11.50 Адаптація дихальної і серцево-судинної 
систем в умовах рухової активності (8.101) Професійно-орієнтована Іноземна мова Сучасні тренди в менеджменті та маркетингу (1.209) 

12.15-13.35 Сучасні тренди біології (2.404) Нутриціологія (1.207) Оздоровчо-рекреаційні технології (1.410) Актуальні проблеми персонального тренування 
(1.417) 

14.00-15.20  Сучасні тренди біології (2.90) Актуальні проблеми персонального 
тренування  (1.417) Педагогіка вищої освіти (4.305) 

Ч
ет

ве
р 

8.45-10.05  Фізіологія органів травлення та обміну 
речовин (1.207)  

10.30-11.50     

12.15-13.35  Організація і проведення наукових 
досліджень у біології (2.404)   

14.00-15.20  Нутриціологія (2.90)   

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 І семестр 2018-2019 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра на факультеті здоров’я, фізичного виховання і туризму 
I курс (з 12.11.2018 р.) 

День 
тижня Час 1М3-ФВ1 1М3-ФВ2 

П
он

ед
іл

ок
 8.45-10.05  Рекреація у фізичній культурі різних груп населення (4.302) 

10.30-11.50 Рекреаційні ігри Організація і методика наукових досліджень у ФВ студентської 
молоді (4.302) 

12.15-13.35 Професійна діяльність фахівців з ФВ (4.301) Педагогіка вищої освіти (4.305) 

14.00-15.20 Організація наукових досліджень у ФВ (4.305)  

В
ів

то
ро

к 

8.45-10.05   

10.30-11.50 Рекреаційні ігри Професійна діяльність фахівців з ФВ (4.302) 

12.15-13.35 ТМ викладання масових видів спорту у ЗПСО (4.301) Професійно-орієнтована іноземна мова 

14.00-15.20 Туристсько-оздоровча робота в закладах повної середньої 
освіти (4.301)  

С
ер

ед
а 

8.45-10.05   

10.30-11.50   

12.15-13.35  ТМ ФВ, як наукова і навчальна дисципліна (4.302) 

14.00-15.20  Оздоровчо-рекреаційні технології у ФВ 

Ч
ет

ве
р 

8.45-10.05 Професійно-орієнтована іноземна мова   

10.30-11.50 ТМ викладання масових видів спорту у ЗПСО   

12.15-13.35 Оздоровчо-рекреаційні технології у ФВ (1.417)  

14.00-15.20 Педагогіка вищої освіти (4.305)  

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 ________________ 


