
ГРАФІК  КОНСУЛЬТАЦІЙ 

ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

на 2019-2020 н. р.  
 

№ п/п Прізвище та ініціали  

викладача 

Дисципліни Дні 

тижня 

Місце 

проведення 

Години 

проведення 

1.  Бабюк С.М. Теорія і методика викладання 

гімнастики,  

Ритміка і хореографія, 

Коригуюча гімнастика та сучасні 

оздоровчі системи,  

Педагогічна практика  

Четвер Зал №1, 

Ауд. №107 

14.05-17.00 

2.  Бесарабчук Г.В Методика викладання фізичної культури 

у профільній середній школі, 

Методика викладання фізичної культури 

у закладі вищої освіти, Вступ до 

спеціальності 

Четвер Ауд. №314 14.05-17.00 

3.  Заікін А.В. Теорія і методика фізичної рекреації, 

Педагогічна асистентська практика 

Четвер Ауд. №220 14.05-17.00 

4.  Єдинак Г.А. Основи наукових досліджень, 

Методика наукових досліджень, 

Теорія і методика фізичного виховання, 

Курсова робота з теорії і методики 

фізичного виховання 

Четвер Ауд. №107 

кафедра 

№106/а 

14.05-17.00 

5.  Погребняк Т.М. Аеробіка з методикою викладання, 

Технологія проведення рекреаційних та 

спортивних заходів,  

Фізичної рекреації, 

Ритміка і хореографія, Сучасні аспекти 

організації рухової активності,  Фізична 

культура та спорт в умовах ринку, 

Виробнича практика у фітнес-центрах 

Четвер Ауд. №108, 

Зал №1 

14.05-17.00 



6.  Чистякова М.О. Менеджмент і маркетинг в галузі 

фізичної культури, спорту та здоров'я, 

Теорія і методика фізичного виховання, 

Курсова робота з теоріїі методики 

фізичного виховання 

Четвер Ауд.108,  

кафедра 

№106/а 

14.05-17.00 

7.  Мисів В.М. Менеджмент та маркетинг у спорті, 

Психолого-педагогічні основи 

фізичного виховнаня, 

Педагогіка спорту, Організаційне 

проектування та бізнес планування,ж 

Виробнича практика у профільній 

середній школі 

Четвер Ауд. №105 14.05-17.00 

8.  Солопчук Д.М. Фітнес, 

Фітнес-програми аеробної та силової 

спрямованості, 

Олімпійський і професійний спорт, 

Неолімпійський спорт 

Четвер Ауд. №127 14.05-17.00 

9.  Юрчишин Ю.В. Оздоровча фізична культура різних 

верств населення, 

Сучасні аспекти організації рухової 

активності населення, 

Види оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності, 

Теорія і методика фізичного виховання, 

Фізична культура в умовах ринку, 

Фізична рекреація,  

Педагогічна асистентська практика, 

Курсова робота з теорії і методики 

фізичного виховання, Курсова зі 

спортивно-педагогічного вдосконалення 

Четвер Ауд. №106,  

кафедра 

№106/а 

14.05-17.00 



 

10.  Боднар А.О. Історія фізичної культури, 

Фітнес-програми аеробної та силової 

спрямованості, 

Олімпійський і професійний спорт,  

Вступ до спеціальності, Сучасні фітнес-

технології, Аеробіка з методикою 

викладання, Технологія проведення 

рекреаційних та спортивних заходів, 

Сучасні фітнес-технології, Фітнес. 

Курсова робота (фітнес-програми 

аеробної спрямованості) 

Четвер Ауд. №105,  

кафедра 

№106/а 

14.05-17.00 

11.  Марчук В.М. Теорія і методика викладання  

гімнастики 

Четвер Зал №1, 

Ауд. №107 

14.05-17.00 

12.  Марчук Д.В. Теорія і методика викладання 

гімнастики, 

Практика в дитячій юнацькій 

спортивній школі в групах 

спеціалізованої базової підготовки 

Четвер Зал №1, 

Ауд. №107 

14.05-17.00 

13.  Ковальчук Г.П. Педагогічна практика Четвер кафедра 

№106/а 

14.05-17.00 

 
 
 

 

Завідувач кафедри          Юрчишин Ю. В. 


