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Анатомія і фізіологія: Фізіологія людини (л)
к.б.н., доц. Омері І.Д.

Нормальна фізіологія людини та
вікова фізіологія (п)
І п/гр к.п.н., доц. Неведомська Є.О.

Анатомія і фізіологія: Фізіологія людини (л)
к.б.н., доц. Омері І.Д.

Нормальна фізіологія людини та
вікова фізіологія (п)
І п/гр к.п.н., доц. Неведомська Є.О.

11.50
13.10

Професійно-педагогічне
вдосконалення (с)
ст.викл. Гацко О.В.

Нормальна фізіологія людини та
вікова фізіологія (п)
ІІ п/гр к.п.н., доц. Неведомська Є.О.

13.40
15.00

Професійно-педагогічне
вдосконалення (п)
ІІ п/гр ст.викл. Гацко О.В.

Нормальна фізіологія людини та
вікова фізіологія (п)
ІІ п/гр к.п.н., доц. Неведомська Є.О.

8.30
9.50

Іноземна мова (п)*
ст.викл.Гродський І.Я.

10.00
11.20

Іноземна мова (п)
ст.викл.Гродський І.Я.

11.50
13.10

Сучасні ІКТ та методи досліджень в
ФКіС (л)
к.н.ф.в.с., доц. Латишев М.В.

13.40
15.00

Сучасні ІКТ та методи досліджень в
ФКіС (л)
к.н.ф.в.с., доц. Латишев М.В.

Іноземна мова (п)*
ІІ п/гр ст.викл.Гродський І.Я.

8.30
9.50

Спортивні ігри і методика їх
викладання (п)
ст.викл. Співак М.Л.

Гімнастика і методика її
викладання (п)
к.н.ф ст.викл. Гаврилова Н.Г.

10.00
11.20

Гімнастика і методика її
викладання (п)
к.н ст.викл. Гаврилова Н.Г.

Силові види спорту та методика їх
викладання (п)
к.п.н., доц. Мороз Ю.М .

Педагогіка і психлогія: Загальна
психологія (с)
к.псих.н.,ст.викл. Васильєв О.О.

Іноземна мова (п)
І п/гр ст.викл.Браткова О.І.
Паталогічна анатомія та фізіологія (за
професійним спрямуванням) (п)
ІІ п/гр к.б.н., доц. Тимчик О.В.

11.50
13.10

Біохімія рухової активності (п)
д.б.н., проф. Сегеда Т.П.

Педагогіка і психлогія: Загальна
психологія (с)
к.псих.н.,ст.викл. Васильєв О.О.

Силові види спорту та методика їх
викладання (п)
к.п.н., доц. Мороз Ю.М .

Паталогічна анатомія та фізіологія (за
професійним спрямуванням) (п)
І п/гр к.б.н., доц. Тимчик О.В.
Іноземна мова (п)
ІІ п/гр ст.викл.Браткова О.І.

13.40
15.00

Біохімія рухової активності (п)
д.б.н., проф. Сегеда Т.П.

Гімнастика і методика її викладання
(п)
к.н.ф.в.с ст.викл. Гаврилова Н.Г.

Паталогічна анатомія та фізіологія (за
професійним спрямуванням) (п)
І п/гр к.б.н., доц. Тимчик О.В.
Іноземна мова (п)
ІІ п/гр ст.викл.Браткова О.І.

8.30
9.50

Українські студії: Культура усного та
писемного мовлення (п)
ст.викл. Зарудня О.М.

Іноземна мова (п)*
І п/гр ст.викл.Гродський І.Я.

10.00
11.20

Фізіологія людини та рухової
активності (л)
д.б.н., проф. Лисенко О.М.

Іноземна мова (п)
І п/гр ст.викл.Гродський І.Я.
Українські студії: Культура усного та
писемного мовлення (п)
ІІ п/гр ст.викл. Зарудня О.М.

Іноземна мова (п)
ст.викл.Кисельова І.І.

Фізичне виховання (п)

11.50
13.10

Фізіологія людини та рухової
активності (л)
д.б.н., проф. Лисенко О.М.

Українські студії: Культура усного та
писемного мовлення (п)
І п/гр ст.викл. Зарудня О.М.

Рекреаційні ігри (п)
к.псих.н. Лахтадир О.В.

Паталогічна анатомія та фізіологія
(за професійним спрямуванням) (л)
к.б.н., доц. Тимчик О.В.

Педагогіка і психлогія: Загальна психологія (л)
д.псих.н., проф. Поліщук В.М.

Нормальна фізіологія людини та
вікова фізіологія (МК)
к.п.н., доц. Неведомська Є.О.

Педагогіка і психлогія: Загальна психологія (л)
д.псих.н., проф. Поліщук В.М.

Нормальна фізіологія людини та
вікова фізіологія (л)
к.п.н., доц. Неведомська Є.О.

Іноземна мова (п)
ІІ п/гр ст.викл.Гродський І.Я.
Силові види спорту та методика їх
викладання (п)
І п/гр к.п.н., доц. Мороз Ю.М.
дистанційно

Основи здоров'я (л)
ст.викл. Яценко С.П.

10.00
11.20

БІБЛІОТЕЧНИЙ ДЕНЬ

Теорія і методика викладання
обраного виду спорту (п)
ст.викл. Іваненко Г.О.
викл. Цикоза Є.В.
Плавання і методика його
викладання (п)
ст.викл. Іваненко Г.О.
Загальна теорія підготовки
спортсменів:
Теорія підготовки спортсменів в
олімпійському спорті (л)
к.н.ф.в.п.с., доц. Білецька В.В.

виїзд

Діяльність реабілітаційних
закладів (п)
к.б.н., доц. Омері І.Д.

виїзд

Іноземна мова (п)
ст.викл.Кисельова І.І.

Паталогічна анатомія та фізіологія
(за професійним спрямуванням) (л)
к.б.н., доц. Тимчик О.В.

Українські студії:
Історія української культури (л)
к.істор.н., доц. Мохнатюк І.О.

Біохімія рухової активності (п)
ІІ п/гр д.б.н., проф. Сегеда Т.П.

Українські студії:
Історія української культури (л)
к.істор.н., доц. Мохнатюк І.О.

Біохімія рухової активності (п)
ІІ п/гр д.б.н., проф. Сегеда Т.П.

Плавання і методика його
викладання (п)
ст.викл. Іваненко Г.О.

Біохімія рухової активності (п)
І п/гр д.б.н., проф. Сегеда Т.П.
Українські студії: Культура усного та
писемного мовлення (п)
ІІ п/гр к.п.н., доц. Заєць В.Г.
Біохімія рухової активності (п)
І п/гр д.б.н., проф. Сегеда Т.П.
Українські студії: Культура усного та
писемного мовлення (п)
ІІ п/гр к.п.н., доц. Заєць В.Г.

13.40
15.00

Заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи

___________________ О.С.Комоцька

ауд.

Діяльність реабілітаційних
закладів (п)
к.б.н., доц. Омері І.Д.

Іноземна мова (п)
І п/гр ст.викл.Браткова О.І.
Паталогічна анатомія та фізіологія (за
професійним спрямуванням) (п)
ІІ п/гр к.б.н., доц. Тимчик О.В.

Основи медичних знань (л)
к.б.н., доц. Тимчик О.В.

8.30
9.50

11.50
13.10

дистанційно

Професійно-педагогічне
вдосконалення (п)
І п/гр ст.викл. Гацко О.В.

13.40
15.00

П'ЯТНИЦЯ
06.03.2020

ФітРб-1-19-4.0 д

10.00
11.20

СЕРЕДА
04.03.2020

ВІВТОРОК
03.03.2020

ПОНЕДІЛОК
02.03.2020

8.30
9.50
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