
 
 

 
 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2021/2022 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на 
факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

1курс (з 01.09. по 03.09.2021 р.) 
 

День 
тижня 

Час 13-ЗФ1 13-ЗФ2 13-ЗФ3 13-ЗФ4 13-ЗФ5 13-ФВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 12.15-13.35       

14.00–15.20       

15.45–17.05       

17.30–18.50       

В
ів

т
о

р
о

к
 

12.15-13.35       

14.00–15.20       

15.45–17.05       

17.30–18.50       

С
ер

ед
а 

14.00–15.20 Біохімія 

15.45–17.05 Фітнес і рекреація (ФіР) Фізичне виховання 
в ОВС (ФВ в ОВС) 

17.30–18.50 Вступ до спеціальності (ВдС) 

Ч
ет

в
ер

 

14.00–15.20 ФіР (1.415) ФіР (1.417)   ВдС (1.209) ФВ в ОВС (4.305) 

15.45–17.05 ФіР (1.415) ФіР (1.417) ВдС (1.418) ВдС (1.421) ФіР (1.209) ВдС (4.305) 

17.30–18.50 ВдС (1.415) ВдС (1.417) ФіР (1.418) ФіР (1.421) ФіР (1.209)  

19.15–20.35   ФіР (1.418) ФіР (1.421)   

П
`я

т
н

и
ц

я
 

14.00–15.20 Вступ до спеціальності 

15.45–17.05 Основи вимірювань та методів математичної статистики у ФВіС  (ОВМ) 

17.30–18.50 Фітнес і рекреація ФВ в ОВС - лекція 

19.15–20.35  ФВ в ОВС - лекція 

 



 
 
 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2021/2022 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на 
факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

1курс (з 06.09. по 24.09.2021 р.) 
 

День 
тижня 

Час 13-ЗФ1 13-ЗФ2 13-ЗФ3 13-ЗФ4 13-ЗФ5 13-ФВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

12.15-13.35   ФіР (зал фітнесу)    
14.00–15.20 Іноземна мова (2.212) ФіР (зал фітнесу) Біохімія (2.403) Біохімія (2.404) ФіР (фойє актового 

залу) 
Іноземна мова (2.214) 

15.45–17.05 ФіР (фойє актового 
залу) 

Іноземна мова (2.212) Іноземна мова (2.214) ФіР (СК «Олімпійський 
стиль») 

Біохімія (2.403) Біохімія (2.404) 

17.30–18.50 Біохімія (2.403) Біохімія (2.404)  Іноземна мова (2.212) Іноземна мова (2.214)  

19.15–20.35       

В
ів

т
о

р
о

к
 

12.15-13.35  Фізичне виховання 
в ОВС 

14.00–15.20 Вступ до спеціальності 

15.45–17.05 Біохімія 

17.30–18.50  Основи вимірювань та методів математичної статистики у ФВіС   

С
ер

ед
а 

14.00–15.20     ВдС (1.415) ОВМ (5.304) 

15.45–17.05     ФіР (фойє актового 
залу) 

ВдС (4.307) 

17.30–18.50     ОВМ (5.304)  

Ч
ет

в
ер

 

12.15-13.35  Фізичне виховання 
в ОВС 

14.00–15.20 Анатомія людини 

15.45–17.05 Вступ до спеціальності 

17.30–18.50  Історія України 

П
`я

т
н

и
ц

я
 14.00–15.20 ФіР (фойє актового 

залу) 
ВдС (1.417) ФіР (зал фітнесу) ВдС (1.421)   

15.45–17.05 ОВМ (5.304) ФіР (фойє актового 
залу) 

ОВМ (5.409) ФіР (СК «Олімпійський 
стиль») 

  

17.30–18.50 ВдС (1.415) ОВМ (5.304) ВдС (1.418) ОВМ (5.409)   

 



 
 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2021/2022 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на 
факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

1курс (з 27.09. по 01.10.2021 р.) 
 

День 
тижня 

Час 13-ЗФ1 13-ЗФ2 13-ЗФ3 13-ЗФ4 13-ЗФ5 13-ФВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 14.00–15.20 Іноземна мова  

(2.212) 

Історія України 

(1.208) 

Біохімія (2.403) Біохімія (2.404) Історія України 

(1.209) 

Іноземна мова (2.214) 

15.45–17.05 Історія України 

(1.208) 

Іноземна мова (2.212) Іноземна мова (2.214) Історія України 

(1.209) 

Біохімія (2.403) Біохімія (2.404) 

17.30–18.50 Біохімія (2.403) Біохімія (2.404) Історія України 

(1.208) 

Іноземна мова (2.212) Іноземна мова (2.214) Історія України 

(1.209) 

В
ів

т
о

р
о

к
 

12.15-13.35      Фізичне виховання 
в ОВС 

14.00–15.20 Вступ до спеціальності 

15.45–17.05 Біохімія 

17.30–18.50  Основи вимірювань та методів математичної статистики у ФВіС   

С
ер

ед
а 

14.00–15.20     ВдС (1.415) ОВМ (5.304) 

15.45–17.05     ФіР (фойє актового 
залу) 

ВдС (4.307) 

17.30–18.50     ОВМ (5.304)  

Ч
ет

в
ер

 14.00–15.20 Анатомія людини 

15.45–17.05 Вступ до спеціальності 

17.30–18.50  

П
`я

т
н

и
ц

я
 14.00–15.20 ФіР (фойє актового 

залу) 
ВдС (1.417) ФіР (зал фітнесу) ВдС (1.421)   

15.45–17.05 ОВМ (5.304) ФіР (фойє актового 
залу) 

ОВМ (5.409) ФіР (СК «Олімпійський 
стиль») 

  

17.30–18.50 ВдС (1.415) ОВМ (5.304) ВдС (1.418) ОВМ (5.409)   

 
 
 
 
 
 



РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2021/2022 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на 
факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

1курс (з 04.10. по 08.10.2021 р.) 
 

День 
тижня 

Час 13-ЗФ1 13-ЗФ2 13-ЗФ3 13-ЗФ4 13-ЗФ5 13-ФВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 14.00–15.20 Іноземна мова (2.212) Історія України 

(1.208) 

Біохімія (2.403) Біохімія (2.404) Історія України 

(1.209) 

Іноземна мова (2.214) 

15.45–17.05 Історія України 

(1.208) 

Іноземна мова (2.212) Іноземна мова (2.214) Історія України 

(1.209) 

Біохімія (2.403) Біохімія (2.404) 

17.30–18.50 Біохімія (2.403) Біохімія (2.404) Історія України 

(1.208) 

Іноземна мова (2.212) Іноземна мова (2.214) Історія України 

(1.209) 

В
ів

т
о

р
о

к
 

12.15-13.35      Фізичне виховання 
в ОВС - лекція 

14.00–15.20 Практикум із силових 
видів спорту 

Практикум із силових 
видів спорту 

Практикум з 
оздоровчого фітнесу 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

Анатомія людини 
(2.404) 

Практикум зі 
спортивних ігор 

15.45–17.05 Практикум із силових 
видів спорту 

Практикум із силових 
видів спорту 

Анатомія людини 
(2.403) 

Анатомія людини 
(2.404) 

Практикум з 
оздоровчого фітнесу 

Практикум з плавання 

17.30–18.50  Анатомія людини 
(2.403) 

Анатомія людини 
(2.404) 

Практикум із силових 
видів спорту 

Практикум з 
оздоровчого фітнесу 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

 

С
ер

ед
а 

14.00–15.20     ВдС (1.415) ОВМ (5.304) 

15.45–17.05     ФіР (1.415) ВдС (4.307) 

17.30–18.50     ОВМ (5.304) Практикум з плавання 

Ч
ет

в
ер

 

14.00–15.20 Практикум із силових 
видів спорту 

Практикум з 
оздоровчого фітнесу 

Практикум із силових 
видів спорту 

Практикум з 
оздоровчого фітнесу 

  

15.45–17.05 Практикум з 
оздоровчого фітнесу 

Практикум із силових 
видів спорту 

Практикум з 
оздоровчого фітнесу 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

  

17.30–18.50 Практикум з 
оздоровчого фітнесу 

Практикум з 
оздоровчого фітнесу 

Практикум із силових 
видів спорту 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

  

П
`я

т
н

и
ц

я
 

14.00–15.20 ФіР (1.415) ВдС (1.417) ФіР (1.418) ВдС (1.421) Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

Практикум зі 
спортивних ігор 

15.45–17.05 ОВМ (5.304) ФіР (1.415) ОВМ (5.409) ФіР (1.418) Практикум з 
оздоровчого фітнесу 

Практикум з плавання 

17.30–18.50 ВдС (1.415) ОВМ (5.304) ВдС (1.418) ОВМ (5.409) Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

Анатомія людини 
(2.214)  



РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2021/2022 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на 
факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

1курс (з 11.10. по 22.10.2021 р.) 
 

День 
тижня 

Час 13-ЗФ1 13-ЗФ2 13-ЗФ3 13-ЗФ4 13-ЗФ5 13-ФВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 14.00–15.20 Іноземна мова (2.212) Історія України 

(1.208) 

Біохімія (2.403) Біохімія (2.404) Історія України 

(1.209) 

Іноземна мова (2.214) 

15.45–17.05 Історія України 

(1.208) 

Іноземна мова (2.212) Іноземна мова (2.214) Історія України 

(1.209) 

Біохімія (2.403) Біохімія (2.404) 

17.30–18.50 Біохімія (2.403) Біохімія (2.404) Історія України 

(1.208) 

Іноземна мова (2.212) Іноземна мова (2.214) Історія України 

(1.209) 

В
ів

т
о

р
о

к
 

14.00–15.20 Практикум із силових 
видів спорту 

Практикум із силових 
видів спорту 

Практикум з 
оздоровчого фітнесу 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

Анатомія людини 
(2.404) 

Практикум зі 
спортивних ігор 

15.45–17.05 Практикум із силових 
видів спорту 

Практикум із силових 
видів спорту 

Анатомія людини 
(2.403) 

Анатомія людини 
(2.404) 

Практикум з 
оздоровчого фітнесу 

Практикум з плавання 

17.30–18.50  Анатомія людини 
(2.403) 

Анатомія людини 
(2.404) 

Практикум із силових 
видів спорту 

Практикум з 
оздоровчого фітнесу 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

ФВ в ОВС 

С
ер

ед
а 

14.00–15.20     ВдС (1.417) ОВМ (5.304) 

15.45–17.05     ФіР (1.417) ВдС (4.307) 

17.30–18.50     ОВМ (5.304) Практикум з плавання 

Ч
ет

в
ер

 

14.00–15.20 Практикум із силових 
видів спорту 

Практикум з 
оздоровчого фітнесу 

Практикум із силових 
видів спорту 

Практикум з 
оздоровчого фітнесу 

  

15.45–17.05 Практикум з 
оздоровчого фітнесу 

Практикум із силових 
видів спорту 

Практикум з 
оздоровчого фітнесу 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

  

17.30–18.50 Практикум з 
оздоровчого фітнесу 

Практикум з 
оздоровчого фітнесу 

Практикум із силових 
видів спорту 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

  

П
`я

т
н

и
ц

я
 

14.00–15.20 ФіР (1.415) ВдС (1.417) ФіР (1.418) ВдС (1.421) Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

 
Практикум зі 

спортивних ігор 

15.45–17.05 ОВМ (5.304) ФіР (1.415) ОВМ (5.409) ФіР (1.418) Практикум з 
оздоровчого фітнесу 

Практикум з плавання 

17.30–18.50 ВдС (1.415) ОВМ (5.304) ВдС (1.418) ОВМ (5.409) Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

Анатомія людини 
(2.214) 

 
 



РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2021/2022 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на 
факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

1курс (з 25.10. по 29.10.2021 р.) 
 

День 
тижня 

Час 13-ЗФ1 13-ЗФ2 13-ЗФ3 13-ЗФ4 13-ЗФ5 13-ФВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 14.00–15.20 Іноземна мова (2.212) Історія України 

(1.208) 

Біохімія (2.403) Біохімія (2.404) Історія України 

(1.209) 

Іноземна мова (2.214) 

15.45–17.05 Історія України 

(1.208) 

Іноземна мова (2.212) Іноземна мова (2.214) Історія України 

(1.209) 

Біохімія (2.403) Біохімія (2.404) 

17.30–18.50 Біохімія (2.403) Біохімія (2.404) Історія України 

(1.208) 

Іноземна мова (2.212) Іноземна мова (2.214) Історія України 

(1.209) 

В
ів

т
о

р
о

к
 

14.00–15.20 Практикум із силових 
видів спорту 

Практикум із силових 
видів спорту 

Практикум з 
оздоровчого фітнесу 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

Анатомія людини 
(2.404) 

Практикум зі 
спортивних ігор 

15.45–17.05 Історія України Історія України Анатомія людини 
(2.403) 

Анатомія людини 
(2.404) 

Практикум з 
оздоровчого фітнесу 

Практикум з плавання 

17.30–18.50  Анатомія людини 
(2.403) 

Анатомія людини 
(2.404) 

Практикум із силових 
видів спорту 

Практикум з 
оздоровчого фітнесу 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

ФВ в ОВС 

С
ер

ед
а 

14.00–15.20     ВдС (1.417) ОВМ (5.304) 

15.45–17.05     ФіР (1.417) ВдС (4.307) 

17.30–18.50     ОВМ (5.304) Практикум з плавання 

Ч
ет

в
ер

 

14.00–15.20 Практикум із силових 
видів спорту 

Практикум з 
оздоровчого фітнесу 

Практикум із силових 
видів спорту 

Практикум з 
оздоровчого фітнесу 

  

15.45–17.05 Практикум з 
оздоровчого фітнесу 

Практикум із силових 
видів спорту 

Практикум з 
оздоровчого фітнесу 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

  

17.30–18.50 Практикум з 
оздоровчого фітнесу 

Практикум з 
оздоровчого фітнесу 

Історія України Історія України   

П
`я

т
н

и
ц

я
 14.00–15.20 ФіР (1.415) ВдС (1.417) ФіР (1.418) ВдС (1.421) Практикум зі 

спортивних видів 
боротьби 

Практикум зі 
спортивних ігор 

15.45–17.05 ОВМ (5.304) ФіР (1.415) ОВМ (5.409) ФіР (1.418) Практикум з 
оздоровчого фітнесу 

Історія України (2.90) 

17.30–18.50 ВдС (1.415) ОВМ (5.304) ВдС (1.418) ОВМ (5.409) Історія України (2.90) Анатомія людини 
(2.404) 

 
 


