
РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

1 курс (з 16.01 по 20.01.2023 р.) 

 
День 

тижня 
Час 13-ФТ1 13-ФТ2 13-ФТ3 13-ФТ4 13-ФТ5 

П
о

н
ед

іл
о

к
 14. 00–15.20 Латинська мова і медична термінологія - лекція 

15.45–17.05 Біологічна хімія нормальна та рухової активності - лекція 

17.30–18.50 Нормальна анатомія людини – лекція  

19.15-20.35      

В
ів

т
о

р
о

к
 

12.15-13.35     Нормальна анатомія 
людини 

14.00–15.20 Фізичне виховання  
(гімнастика,, фітнес) 

   Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

15.45–17.05 Латинська мова і медична 
термінологія 

Фізичне виховання  
(гімнастика,, фітнес) 

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

Іноземна мова 

17.30–18.50 Нормальна анатомія 
людини 

Латинська мова і медична 
термінологія 

Фізичне виховання  
(гімнастика,, фітнес) 

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

 

19.15-20.35      

С
ер

ед
а 

14.00–15.20 Біологічна хімія нормальна та рухової активності - лекція 

15.45–17.05 Теорія та методика фізичного виховання - лекція 

17.30–18.50 Основи медичних знань - лекція 

19.15-20.35      

Ч
ет

в
ер

 

12.15-13.35    Українська мова (за п/с)  

14.00–15.20 Іноземна мова Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

Фізичне виховання  
(гімнастика,, фітнес) 

Теорія та методика 
фізичного виховання  

15.45–17.05 Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

Теорія та методика 
фізичного виховання  

Іноземна мова Основи медичних знань  

17.30–18.50 Теорія та методика 
фізичного виховання  

Іноземна мова Основи медичних знань   Латинська мова і медична 
термінологія 

19.15-20.35      

П
`я

т
н

и
ц

я
 

12.15-13.35 Українська мова (за п/с)  Іноземна мова  Українська мова (за п/с) 

14.00–15.20 Основи медичних знань  Теорія та методика 
фізичного виховання  

Українська мова (за п/с) Латинська мова і медична 
термінологія 

Фізичне виховання  
(гімнастика,, фітнес) 

15.45–17.05  Основи медичних знань  Латинська мова і медична 
термінологія 

Теорія та методика 
фізичного виховання  

 

17.30–18.50  Українська мова (за п/с)  Основи медичних знань   

19.15-20.35      

 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

1 курс (з 23.01 по 27.01.2023 р.) 

 
День 

тижня 
Час 13-ФТ1 13-ФТ2 13-ФТ3 13-ФТ4 13-ФТ5 

П
о

н
ед

іл
о

к
 14. 00–15.20 Комп՚ютерна техніка та методи математичної статистики - лекція 

15.45–17.05 Біологічна хімія нормальна та рухової активності - лекція 

17.30–18.50 Нормальна анатомія людини – лекція  

19.15-20.35      

В
ів

т
о

р
о

к
 

12.15-13.35     Нормальна анатомія 
людини 

14.00–15.20 Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

 Іноземна мова  Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

15.45–17.05 Латинська мова і медична 
термінологія 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

Іноземна мова 

17.30–18.50 Нормальна анатомія 
людини 

Латинська мова і медична 
термінологія 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

 

19.15-20.35      

С
ер

ед
а 

14.00–15.20 Біологічна хімія нормальна та рухової активності - лекція 

15.45–17.05 Теорія та методика фізичного виховання - лекція 

17.30–18.50  

19.15-20.35      

Ч
ет

в
ер

 

12.15-13.35    Українська мова (за п/с)  

14.00–15.20 Іноземна мова Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Теорія та методика 
фізичного виховання  

15.45–17.05 Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

Теорія та методика 
фізичного виховання  

Іноземна мова Основи медичних знань  

17.30–18.50 Теорія та методика 
фізичного виховання  

Іноземна мова Основи медичних знань   Латинська мова і медична 
термінологія 

19.15-20.35      

П
`я

т
н

и
ц

я
 

12.15-13.35 Українська мова (за п/с)    Українська мова (за п/с) 

14.00–15.20 Основи медичних знань  Теорія та методика 
фізичного виховання  

Українська мова (за п/с) Латинська мова і медична 
термінологія 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

15.45–17.05  Основи медичних знань  Латинська мова і медична 
термінологія 

Теорія та методика 
фізичного виховання  

 

17.30–18.50  Українська мова (за п/с)  Основи медичних знань   

19.15-20.35      

 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

1 курс (з 30.01 по 10.02.2023 р.) 

 
День 

тижня 
Час 13-ФТ1 13-ФТ2 13-ФТ3 13-ФТ4 13-ФТ5 

П
о

н
ед

іл
о

к
 14. 00–15.20 Комп՚ютерна техніка та методи математичної статистики - лекція 

15.45–17.05 Біологічна хімія нормальна та рухової активності - лекція 

17.30–18.50 Нормальна анатомія людини – лекція  

19.15-20.35      

В
ів

т
о

р
о

к
 

12.15-13.35     Нормальна анатомія 
людини 

14.00–15.20 Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

   Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

15.45–17.05 Латинська мова і медична 
термінологія 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

Іноземна мова 

17.30–18.50 Нормальна анатомія 
людини 

Латинська мова і медична 
термінологія 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

 

19.15-20.35      

С
ер

ед
а 

14.00–15.20 Основи практичної діяльності у ФТ і ЕТ (вступ до спеціальності) – лекція  

15.45–17.05 Теорія та методика фізичного виховання - лекція 

17.30–18.50  

19.15-20.35      

Ч
ет

в
ер

 

12.15-13.35    Українська мова (за п/с)  

14.00–15.20 Іноземна мова Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Теорія та методика 
фізичного виховання  

15.45–17.05 Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

Теорія та методика 
фізичного виховання  

Іноземна мова Основи медичних знань  

17.30–18.50 Теорія та методика 
фізичного виховання  

Іноземна мова Основи медичних знань   Латинська мова і медична 
термінологія 

19.15-20.35      

П
`я

т
н

и
ц

я
 

12.15-13.35 Українська мова (за п/с)  Іноземна мова  Українська мова (за п/с) 

14.00–15.20 Основи медичних знань  Теорія та методика 
фізичного виховання  

Українська мова (за п/с) Латинська мова і медична 
термінологія 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

15.45–17.05  Основи медичних знань  Латинська мова і медична 
термінологія 

Теорія та методика 
фізичного виховання  

 

17.30–18.50  Українська мова (за п/с)  Основи медичних знань   

19.15-20.35      

 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

1 курс (з 13.02 по 24.02.2023 р.) 

 
День 

тижня 
Час 13-ФТ1 13-ФТ2 13-ФТ3 13-ФТ4 13-ФТ5 

П
о

н
ед

іл
о

к
 14. 00–15.20 Комп՚ютерна техніка та методи математичної статистики - лекція 

15.45–17.05 Біологічна хімія нормальна та рухової активності - лекція 

17.30–18.50 Нормальна анатомія людини – лекція  

19.15-20.35      

В
ів

т
о

р
о

к
 

12.15-13.35     Нормальна анатомія 
людини 

14.00–15.20 Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 

 Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

15.45–17.05 Латинська мова і медична 
термінологія 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

Іноземна мова 

17.30–18.50 Нормальна анатомія 
людини 

Латинська мова і медична 
термінологія 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

 

19.15-20.35      

С
ер

ед
а 

14.00–15.20 Основи практичної діяльності у ФТ і ЕТ (вступ до спеціальності) – лекція  

15.45–17.05 Теорія та методика фізичного виховання - лекція 

17.30–18.50  

19.15-20.35      

Ч
ет

в
ер

 

12.15-13.35 Українська мова (за п/с)   Українська мова (за п/с)  

14.00–15.20 Іноземна мова Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Теорія та методика 
фізичного виховання  

15.45–17.05 Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

Теорія та методика 
фізичного виховання  

Іноземна мова Основи медичних знань  

17.30–18.50 Теорія та методика 
фізичного виховання  

Іноземна мова Основи медичних знань   Латинська мова і медична 
термінологія 

19.15-20.35      

П
`я

т
н

и
ц

я
 

12.15-13.35 Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 

 Іноземна мова  Українська мова (за п/с) 

14.00–15.20 Основи медичних знань  Теорія та методика 
фізичного виховання  

Українська мова (за п/с) Латинська мова і медична 
термінологія 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

15.45–17.05  Основи медичних знань  Латинська мова і медична 
термінологія 

Теорія та методика 
фізичного виховання  

Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 
17.30–18.50  Українська мова (за п/с) Комп՚ютерна техніка та 

методи математичної 
статистики 

Основи медичних знань   

19.15-20.35      



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

1 курс (з 27.02 по 03.03.2023 р.) 

 
День 

тижня 
Час 13-ФТ1 13-ФТ2 13-ФТ3 13-ФТ4 13-ФТ5 

П
о

н
ед

іл
о

к
 14. 00–15.20 Основи охорони праці та БЖД - лекція 

15.45–17.05 Біологічна хімія нормальна та рухової активності - лекція 

17.30–18.50 Нормальна анатомія людини – лекція  

19.15-20.35      

В
ів

т
о

р
о

к
 

12.15-13.35  Основи охорони праці та 
БЖД 

  Нормальна анатомія 
людини 

14.00–15.20 Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 

Іноземна мова Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

15.45–17.05 Латинська мова і медична 
термінологія 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

Іноземна мова 

17.30–18.50 Нормальна анатомія 
людини 

Латинська мова і медична 
термінологія 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Основи охорони праці та 
БЖД 

19.15-20.35      

С
ер

ед
а 

14.00–15.20 Основи практичної діяльності у ФТ і ЕТ (вступ до спеціальності) – лекція  

15.45–17.05 Теорія та методика фізичного виховання - лекція 

17.30–18.50  

19.15-20.35      

Ч
ет

в
ер

 

12.15-13.35 Українська мова (за п/с)   Основи охорони праці та 
БЖД 

 

14.00–15.20 Іноземна мова Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Теорія та методика 
фізичного виховання  

15.45–17.05 Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

Теорія та методика 
фізичного виховання  

Іноземна мова Основи медичних знань  

17.30–18.50 Теорія та методика 
фізичного виховання  

Іноземна мова Основи медичних знань  Українська мова (за п/с) Латинська мова і медична 
термінологія 

19.15-20.35      

П
`я

т
н

и
ц

я
 

12.15-13.35 Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 

 Основи охорони праці та 
БЖД 

 Українська мова (за п/с) 

14.00–15.20 Основи медичних знань  Теорія та методика 
фізичного виховання  

Українська мова (за п/с) Латинська мова і медична 
термінологія 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

15.45–17.05 Основи охорони праці та 
БЖД 

Основи медичних знань  Латинська мова і медична 
термінологія 

Теорія та методика 
фізичного виховання  

Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 
17.30–18.50  Українська мова (за п/с) Комп՚ютерна техніка та 

методи математичної 
статистики 

Основи медичних знань   

19.15-20.35      



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

1 курс (з 06.03 по 10.03.2023 р.) 

 
День 

тижня 
Час 13-ФТ1 13-ФТ2 13-ФТ3 13-ФТ4 13-ФТ5 

П
о

н
ед

іл
о

к
 14. 00–15.20 Основи охорони праці та БЖД - лекція 

15.45–17.05 Біологічна хімія нормальна та рухової активності - лекція 
17.30–18.50  

19.15-20.35      

В
ів

т
о

р
о

к
 

12.15-13.35  Основи охорони праці та 
БЖД 

  Нормальна анатомія 
людини 

14.00–15.20 Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 

Іноземна мова Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

15.45–17.05 Латинська мова і медична 
термінологія 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

Іноземна мова 

17.30–18.50 Нормальна анатомія 
людини 

Латинська мова і медична 
термінологія 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Основи охорони праці та 
БЖД 

19.15-20.35      

С
ер

ед
а 14.00–15.20 Основи практичної діяльності у ФТ і ЕТ (вступ до спеціальності) – лекція  

15.45–17.05 Теорія та методика фізичного виховання - лекція 
17.30–18.50  
19.15-20.35      

Ч
ет

в
ер

 

12.15-13.35 Українська мова (за п/с)   Основи охорони праці та 
БЖД 

 

14.00–15.20 Іноземна мова Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Теорія та методика 
фізичного виховання  

15.45–17.05 Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

Теорія та методика 
фізичного виховання  

Іноземна мова Основи медичних знань  

17.30–18.50 Теорія та методика 
фізичного виховання  

Іноземна мова Основи медичних знань  Українська мова (за п/с) Латинська мова і медична 
термінологія 

19.15-20.35      

П
`я

т
н

и
ц

я
 

12.15-13.35 Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 

 Основи охорони праці та 
БЖД 

 Українська мова (за п/с) 

14.00–15.20 Основи медичних знань  Теорія та методика 
фізичного виховання  

Українська мова (за п/с) Латинська мова і медична 
термінологія 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

15.45–17.05 Основи охорони праці та 
БЖД 

Основи медичних знань  Латинська мова і медична 
термінологія 

Теорія та методика 
фізичного виховання  

Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 
17.30–18.50  Українська мова (за п/с) Комп՚ютерна техніка та 

методи математичної 
статистики 

Основи медичних знань   

19.15-20.35      

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

1 курс (з 13.03 по 17.03.2023 р.) 

 
День 

тижня 
Час 13-ФТ1 13-ФТ2 13-ФТ3 13-ФТ4 13-ФТ5 

П
о

н
ед

іл
о

к
 14. 00–15.20 Основи охорони праці та БЖД - лекція 

15.45–17.05 Основи практичної діяльності у ФТ і ЕТ (вступ до спеціальності) – лекція  
17.30–18.50  

19.15-20.35      

В
ів

т
о

р
о

к
 

12.15-13.35 Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Основи охорони праці та 
БЖД 

  Нормальна анатомія 
людини 

14.00–15.20 Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 

Іноземна мова Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

15.45–17.05 Латинська мова і медична 
термінологія 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

Іноземна мова 

17.30–18.50 Нормальна анатомія 
людини 

Латинська мова і медична 
термінологія 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Основи охорони праці та 
БЖД 

19.15-20.35    Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

 

С
ер

ед
а 14.00–15.20 Основи практичної діяльності у ФТ і ЕТ (вступ до спеціальності) – лекція  

15.45–17.05 Теорія та методика фізичного виховання - лекція 
17.30–18.50  
19.15-20.35      

Ч
ет

в
ер

 

12.15-13.35 Українська мова (за п/с)  Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Основи охорони праці та 
БЖД 

 

14.00–15.20 Іноземна мова Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Теорія та методика 
фізичного виховання  

15.45–17.05 Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

Теорія та методика 
фізичного виховання  

Іноземна мова Основи медичних знань  

17.30–18.50 Теорія та методика 
фізичного виховання  

Іноземна мова Основи медичних знань  Українська мова (за п/с) Латинська мова і медична 
термінологія 

19.15-20.35      

П
`я

т
н

и
ц

я
 

12.15-13.35 Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Основи охорони праці та 
БЖД 

 Українська мова (за п/с) 

14.00–15.20 Основи медичних знань  Теорія та методика 
фізичного виховання  

Українська мова (за п/с) Латинська мова і медична 
термінологія 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

15.45–17.05 Основи охорони праці та 
БЖД 

Основи медичних знань  Латинська мова і медична 
термінологія 

Теорія та методика 
фізичного виховання  

Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 
17.30–18.50  Українська мова (за п/с) Комп՚ютерна техніка та 

методи математичної 
статистики 

Основи медичних знань  Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

19.15-20.35      

 



 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

1 курс (з 20.03 по 24.03.2023 р.) 

 

 
День 

тижня 
Час 13-ФТ1 13-ФТ2 13-ФТ3 13-ФТ4 13-ФТ5 

П
о

н
ед

іл
о

к
 14. 00–15.20 Основи практичної діяльності у ФТ і ЕТ (вступ до спеціальності) – лекція  

15.45–17.05 Основи практичної діяльності у ФТ і ЕТ (вступ до спеціальності) – лекція  
17.30–18.50 Теорія та методика фізичного виховання – лекція  

19.15-20.35      

В
ів

т
о

р
о

к
 

12.15-13.35  Основи охорони праці та 
БЖД 

   

14.00–15.20 Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 

Іноземна мова Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

15.45–17.05 Латинська мова і медична 
термінологія 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

Іноземна мова 

17.30–18.50 Нормальна анатомія 
людини 

Латинська мова і медична 
термінологія 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Основи практичної 
діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 

до спеціальності)  
19.15-20.35      

С
ер

ед
а 

12.15-13.35 Основи практичної 
діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 

до спеціальності)  

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

  Основи охорони праці та 
БЖД 

14.00–15.20 Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Основи практичної 
діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 

до спеціальності)  

Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 

Основи охорони праці та 
БЖД 

Українська мова (за п/с) 

15.45–17.05 Основи охорони праці та 
БЖД 

 Основи практичної 
діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 

до спеціальності)  

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

17.30–18.50   Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Основи практичної 
діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 

до спеціальності)  

 

19.15-20.35      

Ч
ет

в
ер

 

12.15-13.35 Українська мова (за п/с)     

14.00–15.20 Іноземна мова Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Теорія та методика 
фізичного виховання  

15.45–17.05 Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

Теорія та методика 
фізичного виховання  

Іноземна мова Основи медичних знань  

17.30–18.50 Теорія та методика 
фізичного виховання  

Іноземна мова Основи медичних знань  Українська мова (за п/с) Латинська мова і медична 
термінологія 

19.15-20.35      



П
`я

т
н

и
ц

я
 

12.15-13.35 Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 

 Основи охорони праці та 
БЖД 

  

14.00–15.20 Основи медичних знань  Теорія та методика 
фізичного виховання  

Українська мова (за п/с) Латинська мова і медична 
термінологія 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

15.45–17.05  Основи медичних знань  Латинська мова і медична 
термінологія 

Теорія та методика 
фізичного виховання  

Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 
17.30–18.50  Українська мова (за п/с)  Основи медичних знань  Біологічна хімія нормальна 

та рухової активності  
19.15-20.35      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

1 курс (з 27.03 по 05.05.2023 р.) 

 

 
День 

тижня 
Час 13-ФТ1 13-ФТ2 13-ФТ3 13-ФТ4 13-ФТ5 

П
о

н
ед

іл
о

к
 14. 00–15.20      

15.45–17.05      
17.30–18.50      

19.15-20.35      

В
ів

т
о

р
о

к
 

12.15-13.35  Основи охорони праці та 
БЖД 

   

14.00–15.20 Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 

 Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

15.45–17.05 Латинська мова і медична 
термінологія 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

Іноземна мова 

17.30–18.50 Нормальна анатомія 
людини 

Латинська мова і медична 
термінологія 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Основи практичної 
діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 

до спеціальності)  
19.15-20.35      

С
ер

ед
а 

12.15-13.35 Основи практичної 
діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 

до спеціальності)  

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

  Основи охорони праці та 
БЖД 

14.00–15.20 Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Основи практичної 
діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 

до спеціальності)  

Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 

 Українська мова (за п/с) 

15.45–17.05 Основи охорони праці та 
БЖД 

 Основи практичної 
діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 

до спеціальності)  

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

17.30–18.50   Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Основи практичної 
діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 

до спеціальності)  

 

19.15-20.35      

Ч
ет

в
ер

 

12.15-13.35 Українська мова (за п/с)  Іноземна мова Основи охорони праці та 
БЖД 

 

14.00–15.20 Іноземна мова Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Теорія та методика 
фізичного виховання  

15.45–17.05 Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

Теорія та методика 
фізичного виховання  

Іноземна мова Основи медичних знань  

17.30–18.50 Теорія та методика 
фізичного виховання  

Іноземна мова Основи медичних знань  Українська мова (за п/с) Латинська мова і медична 
термінологія 

19.15-20.35      



П
`я

т
н

и
ц

я
 

12.15-13.35 Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 

 Основи охорони праці та 
БЖД 

  

14.00–15.20 Основи медичних знань  Теорія та методика 
фізичного виховання  

Українська мова (за п/с) Латинська мова і медична 
термінологія 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

15.45–17.05  Основи медичних знань  Латинська мова і медична 
термінологія 

Теорія та методика 
фізичного виховання  

Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 
17.30–18.50  Українська мова (за п/с)  Основи медичних знань  Біологічна хімія нормальна 

та рухової активності  
19.15-20.35      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

1 курс (з 08.05 по 12.05.2023 р.) 

 

 
День 

тижня 
Час 13-ФТ1 13-ФТ2 13-ФТ3 13-ФТ4 13-ФТ5 

П
о

н
ед

іл
о

к
 14. 00–15.20      

15.45–17.05      
17.30–18.50      

19.15-20.35      

В
ів

т
о

р
о

к
 

12.15-13.35  Основи охорони праці та 
БЖД 

 Основи охорони праці та 
БЖД 

 

14.00–15.20 Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 

Іноземна мова Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

15.45–17.05 Латинська мова і медична 
термінологія 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

Іноземна мова 

17.30–18.50 Нормальна анатомія 
людини 

Латинська мова і медична 
термінологія 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Основи практичної 
діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 

до спеціальності)  
19.15-20.35      

С
ер

ед
а 

12.15-13.35 Основи практичної 
діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 

до спеціальності)  

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Основи охорони праці та 
БЖД 

 Основи охорони праці та 
БЖД 

14.00–15.20 Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Основи практичної 
діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 

до спеціальності)  

Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 

 Українська мова (за п/с) 

15.45–17.05 Основи охорони праці та 
БЖД 

 Основи практичної 
діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 

до спеціальності)  

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

17.30–18.50   Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Основи практичної 
діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 

до спеціальності)  

Основи охорони праці та 
БЖД 

19.15-20.35      

Ч
ет

в
ер

 

12.15-13.35 Українська мова (за п/с) Основи охорони праці та 
БЖД 

 Основи охорони праці та 
БЖД 

 

14.00–15.20 Іноземна мова Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Теорія та методика 
фізичного виховання  

15.45–17.05 Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

Теорія та методика 
фізичного виховання  

Іноземна мова Основи медичних знань  

17.30–18.50 Теорія та методика 
фізичного виховання  

Іноземна мова Основи медичних знань  Українська мова (за п/с) Латинська мова і медична 
термінологія 

19.15-20.35      



П
`я

т
н

и
ц

я
 

12.15-13.35 Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 

 Основи охорони праці та 
БЖД 

  

14.00–15.20 Основи медичних знань  Теорія та методика 
фізичного виховання  

Українська мова (за п/с) Латинська мова і медична 
термінологія 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

15.45–17.05 Основи охорони праці та 
БЖД 

Основи медичних знань  Латинська мова і медична 
термінологія 

Теорія та методика 
фізичного виховання  

Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 
17.30–18.50  Українська мова (за п/с)  Основи медичних знань  Біологічна хімія нормальна 

та рухової активності  
19.15-20.35      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

1 курс (з 15.05 по 19.05.2023 р.) 

 

 
День 

тижня 
Час 13-ФТ1 13-ФТ2 13-ФТ3 13-ФТ4 13-ФТ5 

П
о

н
ед

іл
о

к
 14. 00–15.20      

15.45–17.05      
17.30–18.50      

19.15-20.35      

В
ів

т
о

р
о

к
 

12.15-13.35  Основи охорони праці та 
БЖД 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Основи охорони праці та 
БЖД 

 

14.00–15.20 Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 

Іноземна мова Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

15.45–17.05 Латинська мова і медична 
термінологія 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

Іноземна мова 

17.30–18.50 Нормальна анатомія 
людини 

Латинська мова і медична 
термінологія 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Основи практичної 
діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 

до спеціальності)  
19.15-20.35      

С
ер

ед
а 

12.15-13.35 Основи практичної 
діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 

до спеціальності)  

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Основи охорони праці та 
БЖД 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Основи охорони праці та 
БЖД 

14.00–15.20 Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Основи практичної 
діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 

до спеціальності)  

Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 

Основи охорони праці та 
БЖД 

Українська мова (за п/с) 

15.45–17.05 Основи охорони праці та 
БЖД 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Основи практичної 
діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 

до спеціальності)  

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

17.30–18.50 Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

 Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Основи практичної 
діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 

до спеціальності)  

Основи охорони праці та 
БЖД 

19.15-20.35      

Ч
ет

в
ер

 

12.15-13.35 Українська мова (за п/с) Основи охорони праці та 
БЖД 

  Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

14.00–15.20 Іноземна мова Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Теорія та методика 
фізичного виховання  

15.45–17.05 Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

Теорія та методика 
фізичного виховання  

Іноземна мова Основи медичних знань  

17.30–18.50 Теорія та методика 
фізичного виховання  

Іноземна мова Основи медичних знань  Українська мова (за п/с) Латинська мова і медична 
термінологія 

19.15-20.35      



П
`я

т
н

и
ц

я
 

12.15-13.35 Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 

 Основи охорони праці та 
БЖД 

  

14.00–15.20 Основи медичних знань  Теорія та методика 
фізичного виховання  

Українська мова (за п/с) Латинська мова і медична 
термінологія 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

15.45–17.05 Основи охорони праці та 
БЖД 

Основи медичних знань  Латинська мова і медична 
термінологія 

Теорія та методика 
фізичного виховання  

Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 
17.30–18.50  Українська мова (за п/с)  Основи медичних знань  Біологічна хімія нормальна 

та рухової активності  
19.15-20.35      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

1 курс (з 22.05 по 26.05.2023 р.) 

 

 
День 

тижня 
Час 13-ФТ1 13-ФТ2 13-ФТ3 13-ФТ4 13-ФТ5 

П
о

н
ед

іл
о

к
 14. 00–15.20      

15.45–17.05      
17.30–18.50      

19.15-20.35      

В
ів

т
о

р
о

к
 

12.15-13.35 Основи практичної 
діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 

до спеціальності)  

Основи охорони праці та 
БЖД 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Основи охорони праці та 
БЖД 

 

14.00–15.20 Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 

Іноземна мова Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

15.45–17.05 Латинська мова і медична 
термінологія 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

Іноземна мова 

17.30–18.50 Нормальна анатомія 
людини 

Латинська мова і медична 
термінологія 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Основи практичної 
діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 

до спеціальності)  
19.15-20.35      

С
ер

ед
а 

12.15-13.35 Основи практичної 
діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 

до спеціальності)  

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Основи охорони праці та 
БЖД 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Основи охорони праці та 
БЖД 

14.00–15.20 Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Основи практичної 
діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 

до спеціальності)  

Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 

Основи охорони праці та 
БЖД 

Українська мова (за п/с) 

15.45–17.05 Основи охорони праці та 
БЖД 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Основи практичної 
діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 

до спеціальності)  

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

17.30–18.50 Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

 Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Основи практичної 
діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 

до спеціальності)  

Основи охорони праці та 
БЖД 

19.15-20.35      

Ч
ет

в
ер

 

12.15-13.35 Українська мова (за п/с) Основи охорони праці та 
БЖД 

Основи медичних знань  Основи практичної 
діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 

до спеціальності)  

 

14.00–15.20 Іноземна мова Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

15.45–17.05 Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

Основи практичної 
діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 

до спеціальності)  

Іноземна мова Основи медичних знань  

17.30–18.50  Іноземна мова  Українська мова (за п/с) Латинська мова і медична 
термінологія 



19.15-20.35      

П
`я

т
н

и
ц

я
 

12.15-13.35 Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 

 Основи охорони праці та 
БЖД 

Основи медичних знань  Основи практичної 
діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 

до спеціальності)  
14.00–15.20 Основи медичних знань  Основи практичної 

діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 
до спеціальності)  

Українська мова (за п/с) Латинська мова і медична 
термінологія 

Фізичне виховання  
(гімнастика, фітнес) 

15.45–17.05 Основи охорони праці та 
БЖД 

Основи медичних знань  Латинська мова і медична 
термінологія 

Теорія та методика 
фізичного виховання  

Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 
17.30–18.50  Українська мова (за п/с)   Біологічна хімія нормальна 

та рухової активності  
19.15-20.35      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  

на факультеті здоров`я, фізичного виховання та туризму 

1 курс (з 29.05 по 02.06.2023 р.) 

 

 
День 

тижня 
Час 13-ФТ1 13-ФТ2 13-ФТ3 13-ФТ4 13-ФТ5 

П
о

н
ед

іл
о

к
 14. 00–15.20      

15.45–17.05      
17.30–18.50      

19.15-20.35      

В
ів

т
о

р
о

к
 

12.15-13.35 Основи практичної 
діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 

до спеціальності)  

Основи охорони праці та 
БЖД 

Українська мова (за п/с) Основи охорони праці та 
БЖД 

Нормальна анатомія 
людини 

14.00–15.20 Іноземна мова Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 

Іноземна мова Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

15.45–17.05 Латинська мова і медична 
термінологія 

Іноземна мова Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

Іноземна мова 

17.30–18.50 Нормальна анатомія 
людини 

Латинська мова і медична 
термінологія 

Іноземна мова Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Основи практичної 
діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 

до спеціальності)  
19.15-20.35      

С
ер

ед
а 

12.15-13.35 Основи практичної 
діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 

до спеціальності)  

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Основи охорони праці та 
БЖД 

Українська мова (за п/с) Основи охорони праці та 
БЖД 

14.00–15.20 Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Основи практичної 
діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 

до спеціальності)  

Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 

Основи охорони праці та 
БЖД 

Українська мова (за п/с) 

15.45–17.05 Основи охорони праці та 
БЖД 

Українська мова (за п/с) Основи практичної 
діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 

до спеціальності)  

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

17.30–18.50 Українська мова (за п/с)  Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Основи практичної 
діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 

до спеціальності)  

Основи охорони праці та 
БЖД 

19.15-20.35      

Ч
ет

в
ер

 

12.15-13.35 Українська мова (за п/с) Основи охорони праці та 
БЖД 

Основи медичних знань  Нормальна анатомія 
людини 

Основи практичної 
діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 

до спеціальності)  
14.00–15.20 Іноземна мова Біологічна хімія нормальна 

та рухової активності  
Нормальна анатомія 

людини 
Іноземна мова Українська мова (за п/с) 

15.45–17.05 Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

Нормальна анатомія 
людини 

Нормальна анатомія 
людини 

Іноземна мова Основи медичних знань  

17.30–18.50 Нормальна анатомія 
людини 

Іноземна мова Основи практичної 
діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 

до спеціальності)  

Українська мова (за п/с) Латинська мова і медична 
термінологія 



19.15-20.35      

П
`я

т
н

и
ц

я
 

12.15-13.35 Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 

Основи практичної 
діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 

до спеціальності)  

Основи охорони праці та 
БЖД 

Основи медичних знань   

14.00–15.20 Основи медичних знань  Нормальна анатомія 
людини 

Українська мова (за п/с) Латинська мова і медична 
термінологія 

Іноземна мова 

15.45–17.05 Основи охорони праці та 
БЖД 

Основи медичних знань  Латинська мова і медична 
термінологія 

Теорія та методика 
фізичного виховання  

Комп՚ютерна техніка та 
методи математичної 

статистики 
17.30–18.50  Українська мова (за п/с)  Основи практичної 

діяльності у ФТ і ЕТ (вступ 
до спеціальності)  

Біологічна хімія нормальна 
та рухової активності  

19.15-20.35      

 

 

 

 

 


