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ПОГОДЖЕНО
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_________________

ІІ курс

Пара

ФВб-1-19-4.0 д

ауд.

ПОНЕДІЛОК
14.09.2020

8.30
9.50

ТДб-1-19-4.0 д

ФітРб-1-19-4.0 д

Рекреаційні та фітнес-технології у фізичному
вихованні і спорті (п)
І п/гр к.психол.н.,ст.викл.Лахтадир О.В.
Сучасні ІКТ та методи
досліджень в ФКіС (п)
ІІ п/гр к.н.ф.в.с., доц. Латишев М.В.

Медико-біологічні основи фізичної
культури і спорту: Фізіологія рухової
активності (л)*
д.б.н., проф. Лисенко О.М.

Діяльність реабілітаційних закладів (л)
к.п.н., доц. Неведомська Є.О.

Ф_Рекреаційні технології (п)
к.н.ф.в.с., ст.викл.Кожанова О.С.

Рекреаційні та фітнес-технології у фізичному
вихованні і спорті (п)
ІІ п/гр к.психол.н,ст.викл.Лахтадир О.В.
Сучасні ІКТ та методи
досліджень в ФКіС (п)
І п/гр к.н.ф.в.с., доц. Латишев М.В.

Теорія і методика викладання фізичного
виховання (с)*
д.н.ф.в.с., доц. Сушко Р.О.

Діяльність реабілітаційних закладів (п)
к.п.н., доц. Неведомська Є.О.

11.50
13.10

Медико-біологічні основи фізичного виховання
(л)
ст.викладач Яценко С.П.

Методика викладання спортивних дисциплін:
Спортивні ігри і методика їх викладаня (п)
ІІ п/гр д.н.ф.в.с., доц. Сушко Р.О.
Практикум зі спортивного
вдосконалення (п)
І п/гр ст.викл. Гаврилова Н.Г.

Педагогіка і психологія:
Психологія спорту (с)*
к.н.ф.в.с., ст.викл. Ляшенко В.М.

Діяльність реабілітаційних закладів (п)
к.п.н., доц. Неведомська Є.О.

Кінезіологія (біомеханіка з елементами
динамічної анатомії) (л)*
ст.викл. Пітенко С.Л.

Теорія і методика викладання фізичного
виховання (с)*
д.н.ф.в.с., доц. Сушко Р.О.

10.00
11.20

Теорія і методика фізичного
виховання (п)*
д.н.ф.в.с., доц. Сушко Р.О.

Педагогіка і психологія:
Психологія спорту (с)*
к.н.ф.в.с., доц. Ляшенко В.М.

Інноваційні технології у фітнесі (п)
викл.Данило Л.І.

Перша медична допомога (п)
ІІ п/гр д.п.н.,доц. Хорошуха М.Ф.
Основи фізичної терапії (п)
І п/гр ст. викл. Буряк О.Ю.

11.50
13.10

Ф_Менеджмент і маркетинг діяльності
фітнес клубу (л)*
викл. Бірючинська С.В.

Теорія і методика викладання обраного виду
спорту (с)*
ст.викл.Іваненко Г.О.

Практикум зі спортивного
вдосконалення (п)
ст.викл. Гаврилова Н.Г.

Міжнародні екзамени з
англійської мови (п)
викл. Галка Ю.М.

виїзд

13.40
15.00

Педагогіка (с)*
к.п.н., доц. Стеблецький А.Л.

Загальна теорія підготовки спортсменів:
Теорія підготовки спортсменів в
олімпійському спорті (с)*
к.н.ф.в.п.с., доц. Білецька В.В.

Біомеханіка та клінічна
кінезіологія (л)*
ст.викл. Пітенко С.Л.

с/з

8.30
9.50

Медико-біологічні основи фізичного виховання
(л)*
ст.викладач Яценко С.П.

Методика викладання спортивних дисциплін:
Спортивні ігри і методика їх викладаня (п)
І п/гр д.н.ф.в.с., доц. Сушко Р.О.
Практикум зі спортивного вдосконалення(п)
ІІ п/гр к.п.н., доц. Єретик А.А.

Рекреаційні технології:
СПА- та Велнес- технології (п)
к.н.ф.в.с., ст.викл.Кожанова О.С.

Основи фізичної терапії (л)*
ст. викладач Буряк О.Ю.

10.00
11.20

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

Методика викл. спорт. дисциплін:
Силові види спорту та методика їх викладання (п)
ІІ п/гр ст.викл. Волощенко Ю.М.
Методика викл. спорт. дисциплін:
Плавання і методика його викладання(п)
І п/гр ст.викл.Іваненко Г.О.

Методика викладання спортивних
дисциплін:
Спортивні ігри і методика
їх викладаня (п)
д.н.ф.в.с., доц. Сушко Р.О.

Перша медична допомога (л)*
д.п.н., доц. Хорошуха М.Ф.

11.50
13.10

ГСЕ Міжнародні екзамени з англійської
мови (п)*
ст.викл. Гродський І.Я.

Методика викл. спорт. дисциплін:
Силові види спорту та методика
їх викладання (п)
І п/гр ст.викл. Волощенко Ю.М.
Методика викл. спорт. дисциплін:
Плавання і методика його викладання(п)
ІІ п/гр ст.викл.Іваненко Г.О.

Міжнародні екзамени з
англійської мови (п)
ст. викл. Кисельова І.І.

пр-т. Лобановського, 17
Преформовані фізичні
чинники (п)*

виїзд

13.40
15.00

Ф_Менеджмент і маркетинг діяльності
фітнес клубу (с)*
викл. Бірючинська С.В.

пр-т. Лобановського, 17
Преформовані фізичні
чинники (п)*

виїзд

Перша медична допомога (п)
І п/гр д.п.н.,доц.Хорошуха М.Ф.
Основи фізичної терапії (п)
ІІ п/гр ст. викл. Буряк О.Ю.

8.30
9.50

СЕРЕДА
16.09.2020

ВІВТОРОК
15.09.2020

ауд.

Олімпійський та професійний спорт (с)*
ст.викл. Коханська С.С.

15.20
16.40

ЧЕТВЕР
17.09.2020

ФТЕб-1-19-4.0 д

10.00
11.20

13.40
15.00

8.30
9.50

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

10.00
11.20

Ф_Рекреаційні технології (п)
к.н.ф.в.с., ст.викл.Кожанова О.С.

11.50
13.10

Кінезіологія (біомеханіка з елементами
динамічної анатомії) (п)
ст.викл. Пітенко С.Л.

13.40
15.00

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

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

Медико-біологічні основи фізичної
культури і спорту:
Фізіологія спорту (л)*
д.б.н., проф. Лисенко О.М.

Фітнес-технології: Аквафітнес (п)
к.п.н., доц. Корх-Черба О.В.

Біомеханіка та клінічна
кінезіологія (п)
ІІ п/гр ст.викл. Пітенко С.Л.
Біомеханіка та клінічна
кінезіологія (п)
ІІ п/гр ст.викл. Пітенко С.Л.

Міжнародні екзамени з
англійської мови (п)*
ст.викл. Гродський І.Я.

Педагогіка і психологія:
Психологія спорту (с)*
к.н.ф.в.с., ст.викл. Ляшенко В.М.

Педагогіка і психологія:
Психологія спорту (с)*
к.н.ф.в.с., ст.викл. Ляшенко В.М.

Олімпійський та професійний спорт (л)*
к.н.ф.в.с., доц. Лопатенко Г.О.

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

Спортивний туризм і орієнтування (п)
викл. Цикоза Є.В.
викл. Гудим Г.П.

11.50
13.10

Спортивний туризм і орієнтування (п)
викл. Цикоза Є.В.
викл. Гудим Г.П.

13.40
15.00

Спортивний туризм і орієнтування (п)
викл. Цикоза Є.В.
викл. Гудим Г.П.
Заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи

виїзд

10.00
11.20

виїзд

Спортивний туризм і орієнтування (п)
викл. Цикоза Є.В.
викл. Гудим Г.П.

Методика викладання спортивних
дисциплін:
Силові види спорту та методика їх
викладання (п)
викл. Гур'євський А.Г.
Методика викладання спортивних
дисциплін:
Плавання і методика його
викладання (п)
ст.викл.Іваненко Г.О.
Сучасні ІКТ та методи досліджень
в ФКіС (Л)
к.н.ф.в.с., доц. Латишев М.В.

Психологічні основи
фізичної терапії (с)*
к.психол.н., доц. Поляничко О.М.

Психологічні основи
фізичної терапії (с)*
к.психол.н., доц. Поляничко О.М.
Курортологія (п)*
д.м.н., проф. Савченко В.М.
Біомеханіка та клінічна
кінезіологія (л)*
ст.викл. Пітенко С.Л.

виїзд

8.30
9.50

виїзд

15.20
16.40

П'ЯТНИЦЯ
18.09.2020

ауд.

басейн

День
тижня

___________________ О.С.Комоцька

