
 
 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на тренерському факультеті 
1 курс (з 12.10 по 16.10.2020 р.) 

День 
тижня 

Час 11-ФБ4 11ФБ5 11-СГ2 11-СІ3 11-ФБ3 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

12.15–13.35     Практикум з плавання 
(басейн) 

14.00–15.20 Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

Практикум з плавання 
(басейн) 

Українська мова 
(2.212) 

 Українська мова (2.213) 

15.45–17.05 Українська мова 
(2.213) 

Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

Вступ до спеціальності 
(5.310) 

Вступ до спеціальності 
(5.311) 

 

17.30–18.50    Практикум з гімнастики 
(спорт.зал) 

 

В
ів

т
о

р
о

к
 14.00–15.20 ТМТДОВС (кафедра) ТМТДОВС (кафедра) Практикум з гімнастики 

(спорт.зал) 
ТМТДОВС (кафедра) ТМТДОВС (кафедра) 

15.45–17.05 Іноземна мова (2.212) Українська мова 
(2.202) 

Іноземна мова (2.213) Українська мова 
(2.203) 

Іноземна мова (2.308) 

17.30–18.50 Практикум з легкої 
атлетики (спорт.зал) 

Іноземна мова (2.204) Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

Іноземна мова (2.213)  

С
ер

ед
а 

12.15–13.35     Практикум з плавання 
(басейн) 

14.00–15.20 Анатомія людини 
(5.310) 

Вступ до спеціальності 
(5.311) 

Практикум з гімнастики 
(спорт.зал) 

Практикум зі 
спорт.танцю (зал) 

Анатомія людини 
(3.101) 

15.45–17.05 Практикум з легкої 
атлетики (спорт.зал) 

Анатомія людини 
(5.311) 

Анатомія людини 
(5.310) 

Анатомія людини 
(5.203) 

Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05 Вступ до спеціальності 

10.30–11.50 Вступ до спеціальності 

12.15– 13.35 Комп`ютерна техніка 

14.00–15.20 Біохімія 

П
`я

т
н

и
ц

я
 14.00–15.20 Вступ до спеціальності 

(5.310) 
Комп`ютерна техніка 

(5.304) 
ТМТДОВС (кафедра) Практикум з гімнастики 

(спорт.зал) 
Комп`ютерна техніка 

(4.101) 
15.45–17.05 Комп`ютерна техніка 

(5.409) 
Практикум з плавання 

(басейн) 
Комп`ютерна техніка 

(5.304) 
Комп`ютерна техніка 

(4.101) 
Вступ до спеціальності 

(3.101) 
17.30–18.50      

 
 
 



 
 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на тренерському факультеті 
1 курс (з 19.10 по 23.10.2020 р.) 

День 
тижня 

Час 11-ФБ4 11ФБ5 11-СГ2 11-СІ3 11-ФБ3 

П
о

н
ед

іл
о

к
 14.00–15.20 Українська мова 

(2.204) 
Практикум з плавання 

(басейн) 
Українська мова 

(2.212) 
Практикум зі 

спорт.танцю (зал) 
Українська мова (2.213) 

15.45–17.05 Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

Українська мова 
(2.212) 

Вступ до спеціальності 
(5.310) 

Українська мова 
(2.213) 

Практикум з плавання 
(басейн) 

17.30–18.50    Вступ до спеціальності 
(5.310) 

Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

В
ів

т
о

р
о

к
 14.00–15.20 ТМТДОВС (кафедра) ТМТДОВС (кафедра) Практикум з гімнастики 

(спорт.зал) 
ТМТДОВС (кафедра) ТМТДОВС (кафедра) 

15.45–17.05 Іноземна мова (2.212) Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

Іноземна мова (2.213) Практикум з гімнастики 
(спорт.зал) 

Іноземна мова (2.308) 

17.30–18.50 Практикум з легкої 
атлетики (спорт.зал) 

Іноземна мова (2.204) Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

Іноземна мова (2.213)  

С
ер

ед
а 

14.00–15.20 Анатомія людини 
(2.402) 

Вступ до спеціальності 
(5.310) 

Практикум з гімнастики 
(спорт.зал) 

Практикум зі 
спорт.танцю (зал) 

Анатомія людини 
(2.404) 

15.45–17.05 Практикум з легкої 
атлетики (спорт.зал) 

Анатомія людини 
(2.319) 

Анатомія людини 
(2.402) 

Анатомія людини 
(5.310) 

Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

17.30–18.50 Біохімія (3.112) Біохімія (3.113) Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

Біохімія (3.116) Практикум з плавання 
(басейн) 

Ч
ет

в
ер

 8.45–10.05 Вступ до спеціальності 

10.30–11.50 Комп`ютерна техніка 

12.15– 13.35  

П
`я

т
н

и
ц

я
 14.00–15.20 Вступ до спеціальності 

(5.310) 
Комп`ютерна техніка 

(5.304) 
ТМТДОВС (кафедра) Практикум з гімнастики 

(спорт.зал) 
Комп`ютерна техніка 

(4.101) 
15.45–17.05 Комп`ютерна техніка 

(5.409) 
Практикум зі спортивних 

ігор (спорт.зал) 
Комп`ютерна техніка 

(5.304) 
Комп`ютерна техніка 

(4.101) 
Вступ до спеціальності 

(3.101) 
17.30–18.50 Практикум зі спортивних 

ігор (спорт.зал) 
Практикум з плавання 

(басейн) 
Біохімія (3.113)  Біохімія (3.116) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на тренерському факультеті 
1 курс (з 26.10 по 13.11.2020 р.) 

День 
тижня 

Час 11-ФБ4 11ФБ5 11-СГ2 11-СІ3 11-ФБ3 

П
о

н
ед

іл
о

к
 14.00–15.20 Українська мова 

(2.204) 

Практикум з плавання 
(басейн) 

Українська мова 
(2.212) 

Практикум зі 
спорт.танцю (зал) 

Українська мова (2.213) 

15.45–17.05 Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

Українська мова 
(2.204) 

Вступ до спеціальності 
(5.310) 

Українська мова 
(2.213) 

Практикум з плавання 
(басейн) 

17.30–18.50   Практикум з гімнастики 
(спорт.зал) 

Вступ до спеціальності 
(5.310) 

Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

В
ів

т
о

р
о

к
 14.00–15.20 ТМТДОВС (кафедра) ТМТДОВС (кафедра) Практикум з гімнастики 

(спорт.зал) 
ТМТДОВС (кафедра) ТМТДОВС (кафедра) 

15.45–17.05 Іноземна мова (2.212) Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

Іноземна мова (2.213) Практикум з гімнастики 
(спорт.зал) 

Іноземна мова (2.308) 

17.30–18.50 Практикум з легкої 
атлетики (спорт.зал) 

Іноземна мова (2.204) Українська мова 
(2.212) 

Іноземна мова (2.213) Українська мова (2.308) 

С
ер

ед
а 

14.00–15.20 Анатомія людини 
(5.310) 

Вступ до спеціальності 
(5.311) 

Практикум з гімнастики 
(спорт.зал) 

Практикум зі 
спорт.танцю (зал) 

Анатомія людини 
(3.101) 

15.45–17.05 Практикум з легкої 
атлетики (спорт.зал) 

Анатомія людини 
(5.311) 

Анатомія людини 
(5.310) 

Анатомія людини 
(5.203) 

Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

17.30–18.50 Українська мова 
(2.212) 

 Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

Українська мова 
(2.213) 

Практикум з плавання 
(басейн) 

Ч
ет

в
ер

 

14.00–15.20 Біохімія (3.112) Українська мова 
(2.212) 

Біохімія (5.310) Практикум з гімнастики 
(спорт.зал) 

Біохімія (3.116) 

15.45–17.05 Практикум з легкої 
атлетики (спорт.зал) 

Біохімія (3.112) Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

Біохімія (3.116) Вступ до спеціальності 
(3.101) 

17.30–18.50  Практикум з плавання 
(басейн) 

   

П
`я

т
н

и
ц

я
 14.00–15.20 Вступ до спеціальності 

(5.203) 
Комп`ютерна техніка 

(5.304) 
ТМТДОВС (кафедра) Практикум з гімнастики 

(спорт.зал) 
Комп`ютерна техніка 

(4.101) 
15.45–17.05 Комп`ютерна техніка 

(5.409) 
Практикум зі спортивних 

ігор (спорт.зал) 
Комп`ютерна техніка 

(5.304) 
Комп`ютерна техніка 

(4.101) 
Практикум з плавання 

(басейн) 

17.30–18.50 Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

Практикум з плавання 
(басейн) 

   



 
 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на тренерському факультеті 
1 курс (з 16.11 по 20.11.2020 р.) 

День 
тижня 

Час 11-ФБ4 11ФБ5 11-СГ2 11-СІ3 11-ФБ3 

П
о

н
ед

іл
о

к
 14.00–15.20 Українська мова Практикум з плавання 

(басейн) 
Українська мова Практикум зі 

спорт.танцю (зал) 
Українська мова 

15.45–17.05 Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

Українська мова Вступ до спеціальності Українська мова Біохімія 

17.30–18.50   Практикум з гімнастики 
(спорт.зал) 

Вступ до спеціальності Практикум з плавання 
(басейн) 

В
ів

т
о

р
о

к
 14.00–15.20 ТМТДОВС ТМТДОВС Практикум зі спортивних 

ігор (спорт.зал) 
ТМТДОВС ТМТДОВС 

15.45–17.05 Іноземна мова Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

Іноземна мова Практикум з гімнастики 
(спорт.зал) 

Іноземна мова 

17.30–18.50 Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

Іноземна мова Практикум з гімнастики 
(спорт.зал) 

Іноземна мова  

С
ер

ед
а 

14.00–15.20 Анатомія людини Вступ до спеціальності Біохімія Практикум зі 
спорт.танцю (зал) 

Анатомія людини 

15.45–17.05 Практикум з легкої 
атлетики (спорт.зал) 

Анатомія людини Анатомія людини Анатомія людини Практикум з плавання 
(басейн) 

17.30–18.50 Біохімія  Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

 Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

Ч
ет

в
ер

 

14.00–15.20 Біохімія Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

Біохімія Практикум з гімнастики 
(спорт.зал) 

Біохімія 

15.45–17.05 Практикум з легкої 
атлетики (спорт.зал) 

Біохімія Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

Біохімія Вступ до спеціальності 

17.30–18.50  Біохімія  Біохімія Практикум з плавання 
(басейн) 

П
`я

т
н

и
ц

я
 14.00–15.20 Вступ до спеціальності Комп`ютерна техніка ТМТДОВС Практикум зі 

спорт.танцю (зал) 
Комп`ютерна техніка 

15.45–17.05 Комп`ютерна техніка Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

Комп`ютерна техніка Комп`ютерна техніка Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

17.30–18.50 Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

Практикум з плавання 
(басейн) 

   

 
 
 
 
 
 



 
 
 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на тренерському факультеті 
1 курс (з 23.11 по 27.11.2020 р.) 

День 
тижня 

Час 11-ФБ4 11ФБ5 11-СГ2 11-СІ3 11-ФБ3 

П
о

н
ед

іл
о

к
 14.00–15.20 Українська мова Практикум з плавання 

(басейн) 
Українська мова Практикум зі 

спорт.танцю (зал) 
Українська мова 

15.45–17.05 Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

Українська мова Вступ до спеціальності Українська мова Біохімія 

17.30–18.50   Практикум з гімнастики 
(спорт.зал) 

Вступ до спеціальності Практикум з плавання 
(басейн) 

В
ів

т
о

р
о

к
 14.00–15.20 ТМТДОВС ТМТДОВС Практикум зі спортивних 

ігор (спорт.зал) 
ТМТДОВС ТМТДОВС 

15.45–17.05 Іноземна мова Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

Іноземна мова Практикум з гімнастики 
(спорт.зал) 

Іноземна мова 

17.30–18.50 Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

Іноземна мова  Іноземна мова  

С
ер

ед
а 

14.00–15.20 Анатомія людини Вступ до спеціальності Біохімія Практикум зі 
спорт.танцю (зал) 

Анатомія людини 

15.45–17.05 Практикум з легкої 
атлетики (спорт.зал) 

Анатомія людини Анатомія людини Анатомія людини Практикум з плавання 
(басейн) 

17.30–18.50 Біохімія Комп`ютерна техніка Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

 Комп`ютерна техніка 

Ч
ет

в
ер

 

14.00–15.20 Біохімія Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

Біохімія Комп`ютерна техніка Біохімія 

15.45–17.05 Комп`ютерна техніка Біохімія Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

Біохімія Вступ до спеціальності 

17.30–18.50  Біохімія Комп`ютерна техніка Біохімія Практикум з плавання 
(басейн) 

П
`я

т
н

и
ц

я
 14.00–15.20 Вступ до спеціальності Комп`ютерна техніка ТМТДОВС Практикум зі 

спорт.танцю (зал) 
Комп`ютерна техніка 

15.45–17.05 Комп`ютерна техніка Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

Комп`ютерна техніка Комп`ютерна техніка Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

17.30–18.50 Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

    

 
 
 
 
 



 
 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на тренерському факультеті 
1 курс (з 30.11 по 04.12.2020 р.) 

День 
тижня 

Час 11-ФБ4 11ФБ5 11-СГ2 11-СІ3 11-ФБ3 

П
о

н
ед

іл
о

к
 14.00–15.20 Українська мова Практикум з плавання 

(басейн) 
Українська мова Практикум зі 

спорт.танцю (зал) 
Українська мова 

15.45–17.05 Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

Українська мова Вступ до спеціальності Українська мова Біохімія 

17.30–18.50   Практикум з гімнастики 
(спорт.зал) 

Вступ до спеціальності Практикум з плавання 
(басейн) 

В
ів

т
о

р
о

к
 14.00–15.20 ТМТДОВС ТМТДОВС Практикум зі спортивних 

ігор (спорт.зал) 
ТМТДОВС ТМТДОВС 

15.45–17.05 Іноземна мова Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

Іноземна мова Практикум з гімнастики 
(спорт.зал) 

Іноземна мова 

17.30–18.50 Українська мова Іноземна мова Українська мова Іноземна мова Українська мова 

С
ер

ед
а 

14.00–15.20 Анатомія людини Вступ до спеціальності Біохімія  Анатомія людини 

15.45–17.05 Практикум з легкої 
атлетики (спорт.зал) 

Анатомія людини Анатомія людини Анатомія людини Практикум з плавання 
(басейн) 

17.30–18.50 Біохімія Комп`ютерна техніка  Комп`ютерна техніка Комп`ютерна техніка 

Ч
ет

в
ер

 14.00–15.20 Біохімія Українська мова Біохімія Українська мова Біохімія 

15.45–17.05 Комп`ютерна техніка Біохімія Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

Біохімія Вступ до спеціальності 

17.30–18.50  Біохімія Комп`ютерна техніка Біохімія  

П
`я

т
н

и
ц

я
 14.00–15.20 Вступ до спеціальності Комп`ютерна техніка ТМТДОВС Практикум зі 

спорт.танцю (зал) 
Комп`ютерна техніка 

15.45–17.05 Комп`ютерна техніка Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

Комп`ютерна техніка Комп`ютерна техніка Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

17.30–18.50 Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

    

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на тренерському факультеті 
1 курс (з 07.12 по 18.12.2020 р.) 

День 
тижня 

Час 11-ФБ4 11ФБ5 11-СГ2 11-СІ3 11-ФБ3 

П
о

н
ед

іл
о

к
 14.00–15.20 Українська мова Практикум з плавання 

(басейн) 
Українська мова Практикум зі 

спорт.танцю (зал) 
Українська мова 

15.45–17.05 Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

Українська мова Практикум з гімнастики 
(спорт.зал) 

Українська мова Біохімія 

17.30–18.50    Практикум з гімнастики 
(спорт.зал) 

Практикум з плавання 
(басейн) 

В
ів

т
о

р
о

к
 14.00–15.20 ТМТДОВС ТМТДОВС Практикум зі спортивних 

ігор (спорт.зал) 
ТМТДОВС ТМТДОВС 

15.45–17.05 Іноземна мова Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

Іноземна мова Практикум з гімнастики 
(спорт.зал) 

Іноземна мова 

17.30–18.50 Українська мова Іноземна мова Українська мова Іноземна мова Українська мова 

С
ер

ед
а 

14.00–15.20 Анатомія людини Практикум з плавання 
(басейн) 

Біохімія  Анатомія людини 

15.45–17.05 Практикум з легкої 
атлетики (спорт.зал) 

Анатомія людини Анатомія людини Анатомія людини Практикум з плавання 
(басейн) 

17.30–18.50 Біохімія Комп`ютерна техніка Практикум з гімнастики 
(спорт.зал) 

Комп`ютерна техніка Комп`ютерна техніка 

Ч
ет

в
ер

 14.00–15.20 Біохімія Українська мова Біохімія Українська мова Біохімія 

15.45–17.05 Комп`ютерна техніка Біохімія Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

Біохімія Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

17.30–18.50  Біохімія Комп`ютерна техніка Біохімія  

П
`я

т
н

и
ц

я
 14.00–15.20 Практикум з легкої 

атлетики (спорт.зал) 
Комп`ютерна техніка ТМТДОВС Практикум зі 

спорт.танцю (зал) 
Комп`ютерна техніка 

15.45–17.05 Комп`ютерна техніка Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

Комп`ютерна техніка Комп`ютерна техніка Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

17.30–18.50 Практикум зі спортивних 
ігор (спорт.зал) 

    

 


