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ІІІ курс
День
тижня

Пара

ФВб-1-18-4.0 д (І п/гр)

ауд.

ФВб-1-18-4.0 д (ІІ п/гр)

ауд.

ТДб-1-18-4.0 д

ауд.

ФітРб-1-18-4.0 д

ФТЕб-1-17-4.0 д

8.30
9.50

15.20
16.40

ВІВТОРОК
27.10.2020

Теорія і методика фізичного
виховання (с)*
к.н.ф.в.с., доц. Ясько Л.В.

13.40
15.00

Теорія і методика фізичного
виховання (с)*
к.н.ф.в.с., доц. Ясько Л.В.

16.50
18.10

Психологія фізичного виховання (л)*
к.н.ф.в.с.,ст.викл.Ляшенко В.М.

18.20
19.50

СОТ_ Основи організації міжнародного туризму (л)*
к.н.ф.в.с., доц. Головач І.І.

8.30
9.50

Ф_Фітнес-програми силової спрямованості (п)*
викл. Гур'євський А.Г.

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

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

стадіон

ПОНЕДІЛОК
26.10.2020

11.50
13.10

с/з

стадіон

Теорія і методика викладання обраного
виду спорту (п)
викл. Антоненко О.С.
викл. Киричок Ю.М.
Методика викладання спортивних
дисциплін:
Спортивні ігри і методика їх
викладання (п)*
викл. Антоненко О.С.
викл. Киричок Ю.М.

10.00
11.20

Організація спортивно-масових
заходів (п)*
викл. Омельченко Т.Г.

виїзд

Спортивна медицина (п)*
д.п.н., доц. Хорошуха М.Ф.

Методика викладання спортивних
дисциплін: Спортивні ігри і методика
їх викладання (п)*
викл.Киричок Ю.М.

виїзд

Спортивна медицина (п)*
д.п.н., доц. Хорошуха М.Ф.

10.00
11.20

Перша медична допомога (п)*
к.б.н., доц. Тимчик О.В.

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

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

Спортивні та сучасні танці
(танцювальні види спорту) (п)*
викл. Данило Л.І.

11.50
13.10

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

Перша медична допомога (п)*
к.б.н., доц. Тимчик О.В.

Рекреаційні та фітнес-технології у
фізичному вихованні і спорті (л)
І, ІІ п/гр ст.викл. Гаврилова Н.Г.
ст.викл.Александрова О.О.

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

Основи фармакології (л)*
д.м.н., проф. Савченко В.М.

13.40
15.00

15.20
16.40

Плавання і методика його
викладання (п)
к.н.ф.в.п.с., доц.Іскра У.В.

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

Плавання і методика його
викладання (п)
к.н.ф.в.п.с., доц.Іскра У.В.
Методика викладання спортивних
дисциплін:
Плавання і методика його
викладання (п)* (ЗАЛІК)
І, ІІ п/гр ст.викл.Іваненко Г.О.
Медико-біологічні основи фізичної
культури і спорту:
Біохімія спорту (п) *
І, ІІ п/гр ст. викл. Яценко С.П.
Комп`ютерні технології та методи
дослідження морфо-функціонального
стану організму людини (п)*
І, ІІ п/гр ст.викл.Іваненко Г.О.

8.30
9.50

10.00
11.20

Перша медична допомога (п)*
к.б.н., доц. Тимчик О.В.

СЕРЕДА
28.10.2020

11.50
13.10

13.40
15.00

15.20
16.40

ГСЕ Міжнародні екзамени з англійської мови (п)*
викл. Буяновська О.А.

Перша медична допомога (п)*
к.б.н., доц. Тимчик О.В.

16.50
18.10

СОТ_ Основи організації міжнародного туризму (с)*
к.н.ф.в.с., доц. Головач І.І.

18.20
19.50

Гігієна фізичного виховання (л)*
к.н.ф.в.с., доц. Ляшенко В.М.

Позатренувальні фактори в системі
підготовки спортсменів (п)*
викл. Гудим Г.П.

Фітнес-технології:
Силовий фітнес та функціональний
тренінг (п)*
ст.викл.Волощенко Ю.М.

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

Міжнародні екзамени з англійської
мови (п)*
ст. викл. Кисельова І.І.
Комп`ютерні технології та методи
дослідження морфо-функціонального
стану організму людини (п)*
ст.викл.Іваненко Г.О.

ЧЕТВЕР
29.10.2020
П'ЯТНИЦЯ
30.10.2020

Біохімія рухової активності (п)*
к.б.н., доц. Тимчик О.В.
Біохімія рухової активності (л)*
к.б.н., доц. Тимчик О.В.

Спортивні та сучасні танці
(танцювальні види спорту) (п)
викл.Данило Л.І.
Кінезіологія (біомеханіка з елементами
динамічної анатомії) (с)
ст.викл. Пітенко С.Л.

10.00
11.20

11.50
13.10

Основи клінічної медицини (п)*
(ЗАЛІК)
д.м.н., проф. Савченко В.М.

Нові технології у фізичному
вихованні та спорті (с)
ст.викл. Пітенко С.Л.

13.40
15.00

Нові технології у фізичному вихованні та спорті (п)*
ст.викл. Пітенко С.Л.

с/з

Загальна теорія підготовки
спортсменів:
Дитячо-юнацький спорт (с)*
к.н.ф.в.с., доц. Білецька В.В.

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

Внутрішні та хірургічні хвороби (за
професійним спрямуванням) (п)*
д.м.н., проф. Савченко В.М.

15.20
16.40

Теорія і методика фізичного виховання (с)*
к.н.ф.в.с., доц. Ясько Л.В.

с/з

Олімпійський та професійний спорт:
Професійний спорт (л)*
к.н.ф.в., доц. Ярмолюк О.В.

Медико-біологічні основи фізичної
культури і спорту:
Біохімія спорту та рухової
активності (п)*
ст. викл. Яценко С.П.

Внутрішні та хірургічні хвороби (за
професійним спрямуванням) (п)*
д.м.н., проф. Савченко В.М.

16.50
18.10

Гігієна фізичного виховання (с)*
к.н.ф.в.с., доц. Ляшенко В.М.

Медико-біологічні основи фізичної
культури і спорту:
Біохімія спорту (л)*
ст. викл. Яценко С.П.

Медико-біологічні основи фізичної
культури і спорту:
Біохімія спорту (л)*
ст. викл. Яценко С.П.

Відновне лікування при
захворюваннях внутрішніх органів
та хірургічних захворюваннях (п)*
ст. викл.Погребняк Ю.М.

18.20
19.50

Психологія фізичного виховання (с)*
к.н.ф.в.с., доц. Ляшенко В.М.

8.30
9.50

ЗВ_Топографія і сучасні технології у підготовці військовослужбовців (л)*
ст. викл. Ніканоров К.М.

10.00
11.20

ЗВ_Топографія і сучасні технології у підготовці військовослужбовців (с)*
ст. викл. Ніканоров К.М.
Ф_Сучасні оздоровчі та фітнес технології (с)*
ст. викл. Александрова О.О.

11.50
13.10

ЗВ_Стройова, вогнева і тактична підготовка (п)*
ст. викл. Кузора І.В.

Методика викладання спортивних
дисциплін:
Плавання і методика
його викладання (п)
ІІ п/гр ст.викл.Іваненко Г.О .
Практикум зі спортивного
вдосконалення (п)
ІІ п/гр к.п.н., доц. Єретик А.А.

Заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи

Методика викладання спортивних
дисциплін:
Плавання і методика його
викладання (п)*
ст.викл.Іваненко Г.О.

Інноваційні технології у фітнесі (п)*
к.психол.н.,ст.викл.Лахтадир О.В.

___________________ О.С.Комоцька

ауд.

