
  
        ЗАТВЕРДЖУЮ 
Перший проректор з НПР 
_____________ Дутчак М.В. 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ  
на ІІ семестр 2018-2019 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 
 I курс  (з 6.05.02. по 7.06.2019 р.) 

День 
тижня 

Час 1М3-ФТ1 1М3-ФТ2 1М3-ФТ3 1М3-ФТ4 

      

П
о

н
е
д

іл
о

к
 8.45-10.05 

Лікувально-реабілітаційний масаж та 
мануальна терапія (1.425) 

Професійно-орієнтована іноземна мова 
ФТ В АКУШЕРСТВІ,ГІНЕКОЛОГІІ ТА 

НЕОНАТОЛОГІІ (1.409) 
ФТ та ЕТ при ЗВО(1.426) 

10.30-11.50 ФТ в неонатологіі (1.407) 
Лікувально-реабілітаційний масаж та 

мануальна терапія (1.425) 
ФТ та ЕТ при ЗВО (1.405) 

Фізична терапія та єрготерапія  у 
нейрореабілітації (1.426) 

12.15-13.35 ФТ в неонатологіі (1.407) ФТ ТА ЕТ   ПРИ  ЗВО (1.426)  
Професійно-орієнтована іноземна 

мова 

14.00-15.20    

15.45-17.05    

В
ів

т
о

р
о

к
 

8.45-10.05 ФТ ТА ЕТ   ПРИ  ЗВО(1.426)  
ФТ ТА ЕТ  ПРИ ЕНДОПРОТЕЗУВАННІ  

СУГЛОБІВ 
  

10.30-11.50 Наукові дослідження у ФТ та ЕТ (1.409) 
ФТ ТА ЕТ  ПРИ ЕНДОПРОТЕЗУВАННІ  

СУГЛОБІВ 
Професійно-орієнтована іноземна мова  

12.15-13.35 Професійно-орієнтована іноземна мова  
Наукові дослідження у ФТ та ЕТ 

(1.426) 
 

14.00-15.20    

15.45-17.05     

С
е
р

е
д

а
 

8.45-10.05  
Фізична терапія та єрготерапія у 

нейрореабілітації 
 

ФТ ТА ЕТ  ПРИ 
ЕНДОПРОТЕЗУВАННІ  СУГЛОБІВ 

10.30-11.50  
Фізична терапія та єрготерапія у 

нейрореабілітації 
 

ФТ ТА ЕТ  ПРИ 
ЕНДОПРОТЕЗУВАННІ  СУГЛОБІВ 

12.15-13.35 
Фізична терапія та єрготерапія у 

нейрореабілітації 
Наукові дослідження у ФТ та ЕТ(1.426)   

14.00-15.20 
Фізична терапія та єрготерапія у 

нейрореабілітації 
   

15.45-17.05     

  
Ч

е
т
в

е
р

 8.45-10.05   
Фізична терапія та єрготерапія  у 

нейрореабілітації (1.426) 
Лікувально-реабілітаційний масаж та 

мануальна терапія (1.425) 

10.30-11.50   
Фізична терапія та єрготерапія  у 

нейрореабілітації (1.426) 

Наукові дослідження у ФТ та 
ЕТ(1.405)  

12.15-13.35   
Лікувально-реабілітаційний масаж та 

мануальна терапія (1.425) 
 

14.00-15.20     

П
’я

т
н

и
ц

я
 8.45-10.05     

10.30-11.50    

12.15-13.35     

14.00-15.20     
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ЗАТВЕРДЖУЮ 
Перший проректор з НПР 
 
_____________ Дутчак М.В. 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2018-2019 навчального року 
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День 
тижня 

Час 1М3-МБ1 1М3-МБ2 1М3-ЗФ1 1М3-ЗФ2 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 

8.45-10.05 Дієтологія  (2.402)  Професійно-орієнтована Іноземна мова  

10.30-11.50 
Аєробні та анаеробні можливості 

організму людини (2.403) 
Психологічні аспекти спортивної дієтологіі 

(2.404) 
Професійно-орієнтована іноземна мова  

12.15-13.35 
Молекулярна біологія та генетика м’язової 

діяльності (2.402) 
Спортивна дієтологія (2.404) 

Наукові дослідження  у фітнесі та рекреації 
(4.401) 

Інформаційні та інтерактивні технологіі у 
фітнесі та рекреації  

14.00-15.20   
Технологія проектування персональних 

фітнес-програм  для різних груп населення 
(4.401) 

Раціональне харчування у фітнесі (1.418) 

15.45-17.05     

В
ів

т
о

р
о

к
 

8.45-10.05    
Наукові дослідження  у фітнесі та рекреації 

(1.408) 

10.30-11.50 Фізіологія м’язової діяльності (2.403) Професійно-орієнтована Іноземна мова 
Інформаційні технологіі у наукової 

діяльност 
Сучасні тренди  менеджменту та маркетингу  

(5.311) 

12.15-13.35 
Інформаційні технологіі у наукової 

діяльност 
Професійно-орієнтована Іноземна мова 

Менеджмент і маркетинг у сфері фітнесу та 
рекреації (1.201) 

Технологія проектування персональних 
фітнес-програм  для різних груп населення 

(1.408) 

14.00-15.20   
Психологія у сфері фітнесу та рекреації 

(1.408) 
Менеджмент і маркетинг у сфері фітнесу та 

рекреації (1.201) 

С
е
р

е
д

а
 8.45-10.05     

10.30-11.50  
Інформаційні технологіі у наукової 

діяльност 
Іноваційні технологіі у фітнесі (1.201)  

12.15-13.35  Нутриціологія (1.207) Раціональне харчування у фітнесі (1.208)  

14.00-15.20    Іноваційні технологіі у фітнесі ( 1.201) 

Ч
е
т
в

е
р

 

8.45-10.05 
Фізіологія вищої нервової діяльності та 

психофізіологія (2.403) 
Біохімія м’язової діяльності (5.310)  Професійно-орієнтована іноземна мова 

10.30-11.50 Професійно-орієнтована іноземна мова 
Функціонування імунної та єндокрінної 

систем в умовах рухової активності (5.310) 
Сучасні тренди  менеджменту та маркетингу  

(5.303) 
Професійно-орієнтована іноземна мова 

12.15-13.35 Професійно-орієнтована іноземна мова Ергогені засоби у спорті (1.207) Професійно-орієнтована іноземна мова Психологія у сфері фітнесу та рекреації (1.201) 

14.00-15.20 
Функціонування імунної та єндокрінної 

систем в умовах рухової активності (2.403) 
   

П
’я

т
н

и
ц

я
 8.45-10.05    

10.30-11.50     

12.15-13.35     

14.00-15.20     
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       ЗАТВЕРДЖУЮ 
Перший проректор з НПР 
_____________ Дутчак М.В. 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2018-2019 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра на факультеті здоров’я, фізичного виховання і туризму 
I курс (з 6.05. по 7.06.2019 р.) 

День 
тижня 

Час 1М3-ФВ1 1М3-ФВ2 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 8.45-10.05   

10.30-11.50 ТМ викладання масових видів спорту у ЗЗСО (4.302) 
Масові види спорту у фізичному вихованні студентів  

(спорт.ігри) 

12.15-13.35  
Інформаційні технологіі  у накової діяльності у 

фізичної культури 

14.00-15.20   

В
ів

т
о

р
о

к
 

8.45-10.05  
 Теорія і методика викладання фізичного виховання у 

закладах вищої освіти  (4.302) 

10.30-11.50   

12.15-13.35 Корекційна педагогіка (4.302)  Методика занять з учнями спец.мед.груп (4.308) 

14.00-15.20 
Теорія і методика викладання фізичної культури в 

закладах загальної середньої освіти (4.302) 
Методика занять зі студентами спец.відділення (4.307) 

 С
е
р

е
д

а
 8.45-10.05 ТМ викладання масових видів спорту у ЗЗСО (4.302)  

10.30-11.50 
Оздоровчо-рекреаційні технологіі у фізичному 

вихованні  (4.302) 
Масові види спорту у фізичному вихованні студентів  

(футбол) 

12.15-13.35 
Масові види спорту у фізичному вихованні студентів  

(гімнастика) 
Професійно-орієнтована іноземна мова 

14.00-15.20 Професійно-орієнтована іноземна мова Професійно-орієнтована іноземна мова 

Ч
е
т
в

е
р

 

8.45-10.05 Рекреаційні ігри  

10.30-11.50 Професійно-орієнтована іноземна мова  

12.15-13.35 
Методологічні основи навчання та інноваційні технологіі у 

фізичному вихованні (4.302) 

Масові види спорту у фізичному вихованні студентів  
(спорт.ігри) 

14.00-15.20 Методика занять з учнями спец.мед.груп (4.409) 
Методологічні основи навчання та інноваційні технологіі у 

фізичному вихованні (4.305) 

П
’я

т
н

и
ц

я
 8.45-10.05   

10.30-11.50 
Методологічні основи навчання та інноваційні технологіі у 

фізичному вихованні (4.302) 
 

12.15-13.35 Методика занять з учнями спец.мед.груп (4.409) 
Методологічні основи навчання та інноваційні технологіі у 

фізичному вихованні (4.405) 

14.00-15.20   

 
Начальник навчально-методичного відділу______________                                   Декан факультету здоров’я, фізичного виховання та туризму ________________ 


