
РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  
на факультеті спорту і менеджменту 

1 курс (з 16.01 по 20.01.2023 р.) 

 
День 

тижня 
Час 12-ЄС1 12-ЄС2 12-ЄС3 12-ЛЗ1 12-ЛЗ2 12-ВВ1 12-ВВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05 Іноземна мова Іноземна мова Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

Практикум з 
плавання  

Практикум з 
легкої атлетики  

Практикум з 
надання першої 

допомоги на воді 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 
10.30–11.50 Практикум зі 

спортивної 
підготовки в 

обраному виді 
спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Іноземна мова Іноземна мова Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум з 
надання першої 

допомоги на воді 

12.15–13.35 Практикум з 
плавання  

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Іноземна мова Іноземна мова  

14.00–15.20        

В
ів

т
о

р
о

к
 08.45–10.05 Анатомія людини – лекція  

10.30–11.50 Історія фізичної культури і спорту – лекція  
12.15–13.35  Теорія і методика тренерської діяльності в обраному виді спорту – лекція  
14.00–15.20  

С
ер

ед
а 

08.45–10.05 Анатомія людини Історія фізичної 
культури і спорту 

Анатомія людини Історія фізичної 
культури і спорту 

 Практикум зі 
спортивного 

танцю 

Іноземна мова 

10.30–11.50 ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС 
12.15–13.35 Історія фізичної 

культури і спорту 
Анатомія людини Історія фізичної 

культури і спорту 
Анатомія людини Практикум з 

плавання  
 Практикум зі 

спортивного 
танцю 

14.00–15.20        

Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05     Анатомія людини   
10.30–11.50 Практикум із 

зимових видів 
спорту  

Практикум із 
зимових видів 

спорту  

  Історія фізичної 
культури і спорту 

Анатомія людини Історія фізичної 
культури і спорту 

12.15–13.35   Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Практикум із 
зимових видів 

спорту  

 Історія фізичної 
культури і спорту 

Анатомія людини 

14.00–15.20        

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Основи вимірювань та методів математичної статистики у фізичному вихованні і спорті – лекція  
10.30–11.50 Біохімія  – лекція 
12.15–13.35  
14.00–15.20        



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  
на факультеті спорту і менеджменту 

1 курс (з 23.01 по 27.01.2023 р.) 

 
День 

тижня 
Час 12-ЄС1 12-ЄС2 12-ЄС3 12-ЛЗ1 12-ЛЗ2 12-ВВ1 12-ВВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05 Іноземна мова Іноземна мова Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

Практикум з 
плавання  

Практикум з 
легкої атлетики  

Практикум з 
надання першої 

допомоги на воді 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 
10.30–11.50 Практикум зі 

спортивної 
підготовки в 

обраному виді 
спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Іноземна мова Іноземна мова Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум з 
надання першої 

допомоги на воді 

12.15–13.35 Практикум з 
плавання  

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Іноземна мова Іноземна мова  

14.00–15.20        

В
ів

т
о

р
о

к
 08.45–10.05 Анатомія людини – лекція  

10.30–11.50 Історія фізичної культури і спорту – лекція  
12.15–13.35  Теорія і методика тренерської діяльності в обраному виді спорту – лекція  
14.00–15.20  

С
ер

ед
а 

08.45–10.05 Анатомія людини Історія фізичної 
культури і спорту 

Анатомія людини Історія фізичної 
культури і спорту 

Практикум з 
легкої атлетики  

Практикум зі 
спортивного 

танцю 

Іноземна мова 

10.30–11.50 ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС 
12.15–13.35 Історія фізичної 

культури і спорту 
Анатомія людини Історія фізичної 

культури і спорту 
Анатомія людини Практикум з 

плавання  
Практикум з 

надання першої 
допомоги на воді 

Практикум зі 
спортивного 

танцю 
14.00–15.20        

Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05 Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Практикум із 
зимових видів 

спорту  

  Анатомія людини  Практикум з 
надання першої 

допомоги на воді 
10.30–11.50 Практикум із 

зимових видів 
спорту  

Практикум із 
зимових видів 

спорту  

  Історія фізичної 
культури і спорту 

Анатомія людини Історія фізичної 
культури і спорту 

12.15–13.35   Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Практикум із 
зимових видів 

спорту  

 Історія фізичної 
культури і спорту 

Анатомія людини 

14.00–15.20   Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Практикум із 
зимових видів 

спорту  

   



П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Основи вимірювань та методів математичної статистики у фізичному вихованні і спорті – лекція  
10.30–11.50 Біохімія  – лекція 
12.15–13.35  
14.00–15.20        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  
на факультеті спорту і менеджменту 

1 курс (з 30.01 по 03.02.2023 р.) 

 
День 

тижня 
Час 12-ЄС1 12-ЄС2 12-ЄС3 12-ЛЗ1 12-ЛЗ2 12-ВВ1 12-ВВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05 Іноземна мова Іноземна мова Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

Практикум з 
плавання  

Практикум з 
легкої атлетики  

Практикум з 
надання першої 

допомоги на воді 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 
10.30–11.50 Практикум зі 

спортивної 
підготовки в 

обраному виді 
спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Іноземна мова Іноземна мова Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум з 
надання першої 

допомоги на воді 

12.15–13.35 Практикум з 
плавання  

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Іноземна мова Іноземна мова Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

14.00–15.20  Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

 Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

   

В
ів

т
о

р
о

к
 08.45–10.05 Анатомія людини – лекція  

10.30–11.50 Історія фізичної культури і спорту – лекція  
12.15–13.35  Теорія і методика тренерської діяльності в обраному виді спорту – лекція  
14.00–15.20  

С
ер

ед
а 

08.45–10.05 Анатомія людини Історія фізичної 
культури і спорту 

Анатомія людини Історія фізичної 
культури і спорту 

Практикум з 
легкої атлетики  

Практикум зі 
спортивного 

танцю 

Іноземна мова 

10.30–11.50 ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС 
12.15–13.35 Історія фізичної 

культури і спорту 
Анатомія людини Історія фізичної 

культури і спорту 
Анатомія людини Практикум з 

плавання  
Практикум з 

надання першої 
допомоги на воді 

Практикум зі 
спортивного 

танцю 
14.00–15.20 Основи 

вимірювань та 
методів 

математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

 Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

    



Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05 Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Практикум із 
зимових видів 

спорту  

  Анатомія людини Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Практикум з 
надання першої 

допомоги на воді 

10.30–11.50 Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Практикум із 
зимових видів 

спорту  

  Історія фізичної 
культури і спорту 

Анатомія людини Історія фізичної 
культури і спорту 

12.15–13.35   Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Історія фізичної 
культури і спорту 

Анатомія людини 

14.00–15.20   Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Практикум із 
зимових видів 

спорту  

   

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Основи вимірювань та методів математичної статистики у фізичному вихованні і спорті – лекція  
10.30–11.50 Біохімія  – лекція 
12.15–13.35  
14.00–15.20        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  
на факультеті спорту і менеджменту 

1 курс (з 06.02 по 10.02.2023 р.) 

 
День 

тижня 
Час 12-ЄС1 12-ЄС2 12-ЄС3 12-ЛЗ1 12-ЛЗ2 12-ВВ1 12-ВВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05 Іноземна мова Іноземна мова Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

Практикум з 
плавання  

Практикум з 
легкої атлетики  

Практикум з 
надання першої 

допомоги на воді 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 
10.30–11.50 Практикум зі 

спортивної 
підготовки в 

обраному виді 
спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Іноземна мова Іноземна мова Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум з 
надання першої 

допомоги на воді 

12.15–13.35 Практикум з 
плавання  

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Іноземна мова Іноземна мова Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

14.00–15.20  Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

 Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

   

В
ів

т
о

р
о

к
 08.45–10.05 Анатомія людини – лекція  

10.30–11.50 Історія фізичної культури і спорту – лекція  
12.15–13.35  
14.00–15.20  

С
ер

ед
а 

08.45–10.05 Анатомія людини Історія фізичної 
культури і спорту 

Анатомія людини Історія фізичної 
культури і спорту 

Практикум з 
легкої атлетики  

Практикум зі 
спортивного 

танцю 

Іноземна мова 

10.30–11.50 ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС 
12.15–13.35 Історія фізичної 

культури і спорту 
Анатомія людини Історія фізичної 

культури і спорту 
Анатомія людини Практикум з 

плавання  
Практикум з 

надання першої 
допомоги на воді 

Практикум зі 
спортивного 

танцю 
14.00–15.20 Основи 

вимірювань та 
методів 

математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

 Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

    



Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05 Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Практикум із 
зимових видів 

спорту  

  Анатомія людини Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Практикум з 
надання першої 

допомоги на воді 

10.30–11.50 Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Практикум із 
зимових видів 

спорту  

  Історія фізичної 
культури і спорту 

Анатомія людини Історія фізичної 
культури і спорту 

12.15–13.35   Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Історія фізичної 
культури і спорту 

Анатомія людини 

14.00–15.20   Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Практикум із 
зимових видів 

спорту  

   

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Основи вимірювань та методів математичної статистики у фізичному вихованні і спорті – лекція  
10.30–11.50 Біохімія  – лекція 
12.15–13.35  
14.00–15.20        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  
на факультеті спорту і менеджменту 

1 курс (з 13.02 по 17.02.2023 р.) 

 
День 

тижня 
Час 12-ЄС1 12-ЄС2 12-ЄС3 12-ЛЗ1 12-ЛЗ2 12-ВВ1 12-ВВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05 Іноземна мова Іноземна мова Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

Практикум з 
плавання  

Практикум з 
легкої атлетики  

Практикум з 
надання першої 

допомоги на воді 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 
10.30–11.50 Практикум зі 

спортивної 
підготовки в 

обраному виді 
спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Іноземна мова Іноземна мова Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум з 
надання першої 

допомоги на воді 

12.15–13.35 Практикум з 
плавання  

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Іноземна мова Іноземна мова Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

14.00–15.20 Біохімія Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Біохімія Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

   

В
ів

т
о

р
о

к
 08.45–10.05 Анатомія людини – лекція  

10.30–11.50 Історія фізичної культури і спорту – лекція  
12.15–13.35 Гігієна та основи екології – лекція  
14.00–15.20  

С
ер

ед
а 

08.45–10.05 Анатомія людини Історія фізичної 
культури і спорту 

Анатомія людини Історія фізичної 
культури і спорту 

Практикум з 
легкої атлетики  

Практикум зі 
спортивного 

танцю 

Іноземна мова 

10.30–11.50 ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС 
12.15–13.35 Історія фізичної 

культури і спорту 
Анатомія людини Історія фізичної 

культури і спорту 
Анатомія людини Біохімія Практикум з 

надання першої 
допомоги на воді 

Практикум зі 
спортивного 

танцю 
14.00–15.20 Основи 

вимірювань та 
методів 

математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Біохімія Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Біохімія Практикум з 
плавання  

  



Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05 Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Практикум із 
зимових видів 

спорту  

  Анатомія людини Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Практикум з 
надання першої 

допомоги на воді 

10.30–11.50 Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Практикум із 
зимових видів 

спорту  

  Історія фізичної 
культури і спорту 

Анатомія людини Історія фізичної 
культури і спорту 

12.15–13.35   Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Історія фізичної 
культури і спорту 

Анатомія людини 

14.00–15.20   Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Практикум із 
зимових видів 

спорту  

 Біохімія Біохімія 

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Основи вимірювань та методів математичної статистики у фізичному вихованні і спорті – лекція  
10.30–11.50 Біохімія  – лекція 
12.15–13.35  
14.00–15.20        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  
на факультеті спорту і менеджменту 

1 курс (з 20.02 по 24.02.2023 р.) 

 
День 

тижня 
Час 12-ЄС1 12-ЄС2 12-ЄС3 12-ЛЗ1 12-ЛЗ2 12-ВВ1 12-ВВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05 Іноземна мова Іноземна мова Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

Практикум з 
плавання  

Практикум з 
легкої атлетики  

Практикум з 
надання першої 

допомоги на воді 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 
10.30–11.50 Практикум зі 

спортивної 
підготовки в 

обраному виді 
спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Іноземна мова Іноземна мова Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум з 
надання першої 

допомоги на воді 

12.15–13.35 Практикум з 
плавання  

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Іноземна мова Іноземна мова Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

14.00–15.20 Біохімія Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Біохімія Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

   

В
ів

т
о

р
о

к
 08.45–10.05 Анатомія людини – лекція  

10.30–11.50 Гігієна та основи екології – лекція  
12.15–13.35 Гігієна та основи екології – лекція  
14.00–15.20  

С
ер

ед
а 

08.45–10.05 Анатомія людини Історія фізичної 
культури і спорту 

Анатомія людини Історія фізичної 
культури і спорту 

Практикум з 
легкої атлетики  

Практикум зі 
спортивного 

танцю 

Іноземна мова 

10.30–11.50 ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС 
12.15–13.35 Історія фізичної 

культури і спорту 
Анатомія людини Історія фізичної 

культури і спорту 
Анатомія людини Біохімія Практикум з 

надання першої 
допомоги на воді 

Практикум зі 
спортивного 

танцю 
14.00–15.20 Основи 

вимірювань та 
методів 

математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Біохімія Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Біохімія Практикум з 
плавання  

  



Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05 Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Практикум із 
зимових видів 

спорту  

  Анатомія людини Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Практикум з 
надання першої 

допомоги на воді 

10.30–11.50 Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Практикум із 
зимових видів 

спорту  

  Історія фізичної 
культури і спорту 

Анатомія людини Історія фізичної 
культури і спорту 

12.15–13.35   Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Історія фізичної 
культури і спорту 

Анатомія людини 

14.00–15.20   Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Практикум із 
зимових видів 

спорту  

 Біохімія Біохімія 

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05        
10.30–11.50        
12.15–13.35        
14.00–15.20        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  
на факультеті спорту і менеджменту 

1 курс (з 27.02 по 03.03.2023 р.) 

 
День 

тижня 
Час 12-ЄС1 12-ЄС2 12-ЄС3 12-ЛЗ1 12-ЛЗ2 12-ВВ1 12-ВВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05 Іноземна мова Іноземна мова Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

Практикум з 
плавання  

Практикум з 
легкої атлетики  

Практикум з 
надання першої 

допомоги на воді 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 
10.30–11.50 Практикум зі 

спортивної 
підготовки в 

обраному виді 
спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Іноземна мова Іноземна мова Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум з 
надання першої 

допомоги на воді 

12.15–13.35 Практикум з 
плавання  

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Іноземна мова Іноземна мова Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

14.00–15.20        

В
ів

т
о

р
о

к
 

08.45–10.05 Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Біохімія Гігієна та основи 
екології  

    

10.30–11.50 Біохімія Гігієна та основи 
екології  

Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

    

12.15–13.35 Гігієна та основи 
екології  

Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Біохімія     

14.00–15.20  
 
 

      



С
ер

ед
а 

08.45–10.05 Анатомія людини Історія фізичної 
культури і спорту 

Анатомія людини Історія фізичної 
культури і спорту 

Практикум з 
легкої атлетики  

Практикум зі 
спортивного 

танцю 

Іноземна мова 

10.30–11.50 ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС 
12.15–13.35 Історія фізичної 

культури і спорту 
Анатомія людини Історія фізичної 

культури і спорту 
Анатомія людини Біохімія Практикум з 

надання першої 
допомоги на воді 

Практикум зі 
спортивного 

танцю 
14.00–15.20        

Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05 Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Практикум із 
зимових видів 

спорту  

  Анатомія людини Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Практикум з 
надання першої 

допомоги на воді 

10.30–11.50 Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Практикум із 
зимових видів 

спорту  

  Історія фізичної 
культури і спорту 

Анатомія людини Історія фізичної 
культури і спорту 

12.15–13.35   Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Історія фізичної 
культури і спорту 

Анатомія людини 

14.00–15.20   Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Практикум із 
зимових видів 

спорту  

   

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05    Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

 Біохімія Гігієна та основи 
екології  

10.30–11.50    Гігієна та основи 
екології  

Практикум з 
плавання  

Гігієна та основи 
екології  

Біохімія 

12.15–13.35    Біохімія Гігієна та основи 
екології  

  

14.00–15.20        

 
 
 
 
 
 
 
 
 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  
на факультеті спорту і менеджменту 

1 курс (з 06.03 по 10.03.2023 р.) 

 
День 

тижня 
Час 12-ЄС1 12-ЄС2 12-ЄС3 12-ЛЗ1 12-ЛЗ2 12-ВВ1 12-ВВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05 Іноземна мова Іноземна мова    Практикум з 
надання першої 

допомоги на воді 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 
10.30–11.50 Практикум зі 

спортивної 
підготовки в 

обраному виді 
спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Іноземна мова Іноземна мова Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум з 
надання першої 

допомоги на воді 

12.15–13.35   Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Іноземна мова Іноземна мова Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

14.00–15.20        

В
ів

т
о

р
о

к
 

08.45–10.05 Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і 

спорті 

Біохімія Гігієна та основи 
екології  

Практикум із 
силових видів 

спорту 

Практикум з 
легкої атлетики  

Практикум з 
надання першої 

допомоги на воді 

Ергометрія у 
водних видах 

спорту 

10.30–11.50 Біохімія Гігієна та основи 
екології  

Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і 

спорті 

Практикум з 
плавання  

Практикум із 
силових видів 

спорту 

Ергометрія у 
водних видах 

спорту 

Практикум з 
надання першої 

допомоги на воді 

12.15–13.35 Гігієна та основи 
екології  

Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Біохімія     



14.00–15.20        

С
ер

ед
а 

08.45–10.05 Анатомія людини Історія фізичної 
культури і спорту 

Анатомія людини Історія фізичної 
культури і спорту 

Практикум з 
легкої атлетики  

Практикум зі 
спортивного 

танцю 

Іноземна мова 

10.30–11.50 ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС 
12.15–13.35 Історія фізичної 

культури і спорту 
Анатомія людини Історія фізичної 

культури і спорту 
Анатомія людини Біохімія  Практикум зі 

спортивного 
танцю 

14.00–15.20        

Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05 Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Практикум із 
зимових видів 

спорту  

  Анатомія людини Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

 

10.30–11.50 Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Практикум із 
зимових видів 

спорту  

  Історія фізичної 
культури і спорту 

Анатомія людини Історія фізичної 
культури і спорту 

12.15–13.35   Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Історія фізичної 
культури і спорту 

Анатомія людини 

14.00–15.20   Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Практикум із 
зимових видів 

спорту  

   

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Практикум із 
силових видів 

спорту 

 Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

 Біохімія Гігієна та основи 
екології  

10.30–11.50 Практикум з 
плавання  

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

Практикум із 
силових видів 

спорту 

Гігієна та основи 
екології  

Практикум з 
плавання  

Гігієна та основи 
екології  

Біохімія 

12.15–13.35  Практикум із 
силових видів 

спорту 

 Біохімія Гігієна та основи 
екології  

  

14.00–15.20        

 
 
 
 
 
 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  
на факультеті спорту і менеджменту 

1 курс (з 13.03 по 31.03.2023 р.) 

 
День 

тижня 
Час 12-ЄС1 12-ЄС2 12-ЄС3 12-ЛЗ1 12-ЛЗ2 12-ВВ1 12-ВВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05 Іноземна мова Іноземна мова Практикум із 
силових видів 

спорту 

 Практикум із 
силових видів 

спорту 

Практикум з 
надання першої 

допомоги на воді 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 
10.30–11.50 Практикум зі 

спортивної 
підготовки в 

обраному виді 
спорту 

Практикум із 
силових видів 

спорту 

Іноземна мова Іноземна мова Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум з 
надання першої 

допомоги на воді 

12.15–13.35 Практикум із 
силових видів 

спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Іноземна мова Іноземна мова Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

14.00–15.20        

В
ів

т
о

р
о

к
 

08.45–10.05 Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і 

спорті 

Біохімія Гігієна та основи 
екології  

Практикум із 
силових видів 

спорту 

Практикум з 
легкої атлетики  

Практикум з 
надання першої 

допомоги на воді 

Ергометрія у 
водних видах 

спорту 

10.30–11.50 Біохімія Гігієна та основи 
екології  

Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і 

спорті 

Практикум з 
плавання  

Практикум із 
силових видів 

спорту 

Ергометрія у 
водних видах 

спорту 

Практикум з 
надання першої 

допомоги на воді 

12.15–13.35 Гігієна та основи 
екології  

Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Біохімія Практикум із 
силових видів 

спорту 

   



14.00–15.20        

С
ер

ед
а 

08.45–10.05 Анатомія людини Історія фізичної 
культури і спорту 

Анатомія людини Історія фізичної 
культури і спорту 

Практикум з 
легкої атлетики  

Практикум зі 
спортивного 

танцю 

Іноземна мова 

10.30–11.50 ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС 
12.15–13.35 Історія фізичної 

культури і спорту 
Анатомія людини Історія фізичної 

культури і спорту 
Анатомія людини Біохімія Ергометрія у 

водних видах 
спорту 

Практикум зі 
спортивного 

танцю 
14.00–15.20        

Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05 Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Практикум із 
зимових видів 

спорту  

  Анатомія людини Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Ергометрія у 
водних видах 

спорту 

10.30–11.50 Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Практикум із 
зимових видів 

спорту  

  Історія фізичної 
культури і спорту 

Анатомія людини Історія фізичної 
культури і спорту 

12.15–13.35   Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Історія фізичної 
культури і спорту 

Анатомія людини 

14.00–15.20   Практикум із 
зимових видів 

спорту  

Практикум із 
зимових видів 

спорту  

   

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Практикум із 
силових видів 

спорту 

 Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

 Біохімія Гігієна та основи 
екології  

10.30–11.50 Практикум з 
плавання  

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

Практикум із 
силових видів 

спорту 

Гігієна та основи 
екології  

Практикум з 
плавання  

Гігієна та основи 
екології  

Біохімія 

12.15–13.35  Практикум із 
силових видів 

спорту 

 Біохімія Гігієна та основи 
екології  

  

14.00–15.20        

 
 
 
 
 
 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  
на факультеті спорту і менеджменту 

1 курс (з 03.04 по 14.04.2023 р.) 

 
День 

тижня 
Час 12-ЄС1 12-ЄС2 12-ЄС3 12-ЛЗ1 12-ЛЗ2 12-ВВ1 12-ВВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05 Іноземна мова Іноземна мова Практикум із 
силових видів 

спорту 

Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Практикум із 
силових видів 

спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Ергометрія у 
водних видах 

спорту 

10.30–11.50 Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум із 
силових видів 

спорту 

Іноземна мова Іноземна мова Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Ергометрія у 
водних видах 

спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 
12.15–13.35 Практикум із 

силових видів 
спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Іноземна мова Іноземна мова Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

14.00–15.20 Практикум із 
силових видів 

спорту 

      

В
ів

т
о

р
о

к
 

08.45–10.05 Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Біохімія Гігієна та основи 
екології  

Практикум із 
силових видів 

спорту 

   

10.30–11.50 Біохімія Гігієна та основи 
екології  

Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Практикум з 
плавання  

   

12.15–13.35 Гігієна та основи 
екології  

Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Біохімія Практикум із 
силових видів 

спорту 

   



14.00–15.20        

С
ер

ед
а 

08.45–10.05 Анатомія людини Історія фізичної 
культури і спорту 

Анатомія людини Історія фізичної 
культури і спорту 

Практикум із 
силових видів 

спорту 

Практикум зі 
спортивного 

танцю 

Іноземна мова 

10.30–11.50 ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС 
12.15–13.35 Історія фізичної 

культури і спорту 
Анатомія людини Історія фізичної 

культури і спорту 
Анатомія людини Біохімія Ергометрія у 

водних видах 
спорту 

Практикум зі 
спортивного 

танцю 
14.00–15.20        

Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05  Практикум із 
силових видів 

спорту 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

Гігієна та основи 
екології  

Анатомія людини Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Ергометрія у 
водних видах 

спорту 

10.30–11.50 ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС 
12.15–13.35 Практикум з 

плавання  
Практикум зі 

спортивних видів 
боротьби 

Практикум із 
силових видів 

спорту 

Біохімія Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Історія фізичної 
культури і спорту 

Анатомія людини 

14.00–15.20        

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05     Історія фізичної 
культури і спорту 

Біохімія Гігієна та основи 
екології  

10.30–11.50     Практикум з 
плавання  

Гігієна та основи 
екології  

Біохімія 

12.15–13.35     Гігієна та основи 
екології  

Анатомія людини Історія фізичної 
культури і спорту 

14.00–15.20        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  
на факультеті спорту і менеджменту 

1 курс (з 17.04 по 21.04.2023 р.) 

 
День 

тижня 
Час 12-ЄС1 12-ЄС2 12-ЄС3 12-ЛЗ1 12-ЛЗ2 12-ВВ1 12-ВВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05 Іноземна мова Іноземна мова Практикум із 
силових видів 

спорту 

Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

   

10.30–11.50 Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум із 
силових видів 

спорту 

Іноземна мова Іноземна мова Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 
12.15–13.35 Практикум із 

силових видів 
спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Іноземна мова Іноземна мова Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

14.00–15.20        

В
ів

т
о

р
о

к
 

08.45–10.05 Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і 

спорті 

Біохімія Гігієна та основи 
екології  

Практикум із 
силових видів 

спорту 

Історія фізичної 
культури і спорту 

  

10.30–11.50 Біохімія Гігієна та основи 
екології  

Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і 

спорті 

Практикум з 
плавання  

Практикум із 
силових видів 

спорту 

Ергометрія у 
водних видах 

спорту 

Історія фізичної 
культури і спорту 

12.15–13.35 Гігієна та основи 
екології  

Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Біохімія Практикум із 
силових видів 

спорту 

 Історія фізичної 
культури і спорту 

Ергометрія у 
водних видах 

спорту 



14.00–15.20        

С
ер

ед
а 

08.45–10.05 Анатомія людини Історія фізичної 
культури і спорту 

Анатомія людини Історія фізичної 
культури і спорту 

Практикум із 
силових видів 

спорту 

Практикум зі 
спортивного 

танцю 

Іноземна мова 

10.30–11.50 ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС 
12.15–13.35 Історія фізичної 

культури і спорту 
Анатомія людини Історія фізичної 

культури і спорту 
Анатомія людини Біохімія Ергометрія у 

водних видах 
спорту 

Практикум зі 
спортивного 

танцю 
14.00–15.20        

Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05   Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

 Анатомія людини Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Ергометрія у 
водних видах 

спорту 

10.30–11.50 ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС 
12.15–13.35 Практикум з 

плавання  
Практикум зі 

спортивних видів 
боротьби 

 Біохімія Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Історія фізичної 
культури і спорту 

Анатомія людини 

14.00–15.20        

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Практикум із 
силових видів 

спорту 

Історія фізичної 
культури і спорту 

  Історія фізичної 
культури і спорту 

Біохімія Гігієна та основи 
екології  

10.30–11.50 Історія фізичної 
культури і спорту 

Практикум із 
силових видів 

спорту 

Історія фізичної 
культури і спорту 

Гігієна та основи 
екології  

Практикум з 
плавання  

Гігієна та основи 
екології  

Біохімія 

12.15–13.35   Практикум із 
силових видів 

спорту 

Історія фізичної 
культури і спорту 

Гігієна та основи 
екології  

Анатомія людини Історія фізичної 
культури і спорту 

14.00–15.20        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  
на факультеті спорту і менеджменту 

1 курс (з 24.04 по 28.04.2023 р.) 

 
День 

тижня 
Час 12-ЄС1 12-ЄС2 12-ЄС3 12-ЛЗ1 12-ЛЗ2 12-ВВ1 12-ВВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05   Практикум із 
силових видів 

спорту 

    

10.30–11.50 Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум із 
силових видів 

спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

  Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

12.15–13.35 Практикум із 
силових видів 

спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

 Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

  Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

14.00–15.20        

В
ів

т
о

р
о

к
 

08.45–10.05 Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і 

спорті 

Біохімія Гігієна та основи 
екології  

Практикум із 
силових видів 

спорту 

Історія фізичної 
культури і спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

 

10.30–11.50 Біохімія Гігієна та основи 
екології  

Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і 

спорті 

Практикум з 
плавання  

Практикум із 
силових видів 

спорту 

Ергометрія у 
водних видах 

спорту 

Історія фізичної 
культури і спорту 

12.15–13.35 Гігієна та основи 
екології  

Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Біохімія Практикум із 
силових видів 

спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Історія фізичної 
культури і спорту 

Ергометрія у 
водних видах 

спорту 



14.00–15.20        

С
ер

ед
а 

08.45–10.05 Анатомія людини Історія фізичної 
культури і спорту 

Анатомія людини Історія фізичної 
культури і спорту 

Практикум із 
силових видів 

спорту 

Практикум зі 
спортивного 

танцю 

 

10.30–11.50 ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС 
12.15–13.35 Історія фізичної 

культури і спорту 
Анатомія людини Історія фізичної 

культури і спорту 
Анатомія людини Біохімія Ергометрія у 

водних видах 
спорту 

Практикум зі 
спортивного 

танцю 
14.00–15.20        

Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05   Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

 Анатомія людини Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Ергометрія у 
водних видах 

спорту 

10.30–11.50 ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС 
12.15–13.35 Практикум з 

плавання  
Практикум зі 

спортивних видів 
боротьби 

 Біохімія Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Історія фізичної 
культури і спорту 

Анатомія людини 

14.00–15.20        

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Практикум із 
силових видів 

спорту 

Історія фізичної 
культури і спорту 

  Історія фізичної 
культури і спорту 

Біохімія Гігієна та основи 
екології  

10.30–11.50 Історія фізичної 
культури і спорту 

Практикум із 
силових видів 

спорту 

Історія фізичної 
культури і спорту 

Гігієна та основи 
екології  

Практикум з 
плавання  

Гігієна та основи 
екології  

Біохімія 

12.15–13.35   Практикум із 
силових видів 

спорту 

Історія фізичної 
культури і спорту 

Гігієна та основи 
екології  

Анатомія людини Історія фізичної 
культури і спорту 

14.00–15.20        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  
на факультеті спорту і менеджменту 

1 курс (з 01.05 по 05.05.2023 р.) 

 
День 

тижня 
Час 12-ЄС1 12-ЄС2 12-ЄС3 12-ЛЗ1 12-ЛЗ2 12-ВВ1 12-ВВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05 Практикум з 
плавання  

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

Практикум із 
силових видів 

спорту 

 Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

 Практикум зі 
спортивного 

танцю 

10.30–11.50 Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум із 
силових видів 

спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Практикум з 
плавання  

Практикум зі 
спортивного 

танцю 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

12.15–13.35 Практикум із 
силових видів 

спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

 Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

 Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

14.00–15.20        

В
ів

т
о

р
о

к
 

08.45–10.05 Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і 

спорті 

Біохімія Гігієна та основи 
екології  

Практикум із 
силових видів 

спорту 

Історія фізичної 
культури і спорту 

  

10.30–11.50 Біохімія Гігієна та основи 
екології  

Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і 

спорті 

Практикум з 
плавання  

Практикум із 
силових видів 

спорту 

Ергометрія у 
водних видах 

спорту 

Історія фізичної 
культури і спорту 

12.15–13.35 Гігієна та основи 
екології  

Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 

Біохімія Практикум із 
силових видів 

спорту 

 Історія фізичної 
культури і спорту 

Ергометрія у 
водних видах 

спорту 



вихованні і спорті 
14.00–15.20        

С
ер

ед
а 

08.45–10.05 Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Історія фізичної 
культури і спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Історія фізичної 
культури і спорту 

Практикум із 
силових видів 

спорту 

Практикум зі 
спортивного 

танцю 

 

10.30–11.50 ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС 
12.15–13.35 Історія фізичної 

культури і спорту 
Практикум зі 

спортивної 
підготовки в 

обраному виді 
спорту 

Історія фізичної 
культури і спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Біохімія Ергометрія у 
водних видах 

спорту 

Практикум зі 
спортивного 

танцю 

14.00–15.20        

Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05   Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

Практикум з 
плавання  

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Ергометрія у 
водних видах 

спорту 

10.30–11.50 ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС 
12.15–13.35 Практикум з 

плавання  
Практикум зі 

спортивних видів 
боротьби 

 Біохімія Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Історія фізичної 
культури і спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

14.00–15.20        

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Практикум із 
силових видів 

спорту 

Історія фізичної 
культури і спорту 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

 Історія фізичної 
культури і спорту 

Біохімія Гігієна та основи 
екології  

10.30–11.50 Історія фізичної 
культури і спорту 

Практикум із 
силових видів 

спорту 

Історія фізичної 
культури і спорту 

Гігієна та основи 
екології  

Практикум з 
плавання  

Гігієна та основи 
екології  

Біохімія 

12.15–13.35   Практикум із 
силових видів 

спорту 

Історія фізичної 
культури і спорту 

Гігієна та основи 
екології  

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Історія фізичної 
культури і спорту 

14.00–15.20        

 
 
 
 
 
 
 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  
на факультеті спорту і менеджменту 

1 курс (з 08.05 по 12.05.2023 р.) 

 
День 

тижня 
Час 12-ЄС1 12-ЄС2 12-ЄС3 12-ЛЗ1 12-ЛЗ2 12-ВВ1 12-ВВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05 Практикум з 
плавання  

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

Практикум із 
силових видів 

спорту 

Біохімія Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Біохімія Практикум зі 
спортивного 

танцю 

10.30–11.50 Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум із 
силових видів 

спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Практикум з 
плавання  

Практикум зі 
спортивного 

танцю 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

12.15–13.35 Практикум із 
силових видів 

спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Біохімія Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Біохімія Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

14.00–15.20        

В
ів

т
о

р
о

к
 

08.45–10.05 Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Біохімія Гігієна та основи 
екології  

Практикум із 
силових видів 

спорту 

Історія фізичної 
культури і спорту 

  

10.30–11.50 Біохімія Гігієна та основи 
екології  

Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Практикум з 
плавання  

Практикум із 
силових видів 

спорту 

Ергометрія у 
водних видах 

спорту 

Історія фізичної 
культури і спорту 

12.15–13.35 Гігієна та основи 
екології  

Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Біохімія Практикум із 
силових видів 

спорту 

 Історія фізичної 
культури і спорту 

Ергометрія у 
водних видах 

спорту 



14.00–15.20        

С
ер

ед
а 

08.45–10.05 Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Історія фізичної 
культури і спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Історія фізичної 
культури і спорту 

Практикум із 
силових видів 

спорту 

Практикум зі 
спортивного 

танцю 

Біохімія 

10.30–11.50 ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС 
12.15–13.35 Історія фізичної 

культури і спорту 
Практикум зі 

спортивної 
підготовки в 

обраному виді 
спорту 

Історія фізичної 
культури і спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Біохімія Ергометрія у 
водних видах 

спорту 

Практикум зі 
спортивного 

танцю 

14.00–15.20        

Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05 Біохімія  Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

Практикум з 
плавання  

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Ергометрія у 
водних видах 

спорту 

10.30–11.50 ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС 
12.15–13.35 Практикум з 

плавання  
Практикум зі 

спортивних видів 
боротьби 

 Біохімія Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Історія фізичної 
культури і спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

14.00–15.20        

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Практикум із 
силових видів 

спорту 

Історія фізичної 
культури і спорту 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

Біохімія Історія фізичної 
культури і спорту 

Біохімія Гігієна та основи 
екології  

10.30–11.50 Історія фізичної 
культури і спорту 

Практикум із 
силових видів 

спорту 

Історія фізичної 
культури і спорту 

Гігієна та основи 
екології  

Практикум з 
плавання  

Гігієна та основи 
екології  

Біохімія 

12.15–13.35  Біохімія Практикум із 
силових видів 

спорту 

Історія фізичної 
культури і спорту 

Гігієна та основи 
екології  

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Історія фізичної 
культури і спорту 

14.00–15.20        

 
 
 
 
 
 
 
 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  
на факультеті спорту і менеджменту 

1 курс (з 15.05 по 19.05.2023 р.) 

 
День 

тижня 
Час 12-ЄС1 12-ЄС2 12-ЄС3 12-ЛЗ1 12-ЛЗ2 12-ВВ1 12-ВВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05 Практикум з 
плавання  

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

Практикум із 
силових видів 

спорту 

Біохімія Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Біохімія Практикум зі 
спортивного 

танцю 

10.30–11.50 Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Практикум із 
силових видів 

спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Практикум з 
плавання  

Практикум зі 
спортивного 

танцю 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

12.15–13.35 Практикум із 
силових видів 

спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Біохімія Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Біохімія Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

14.00–15.20        

В
ів

т
о

р
о

к
 

08.45–10.05 Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

  Практикум із 
силових видів 

спорту 

Історія фізичної 
культури і спорту 

  

10.30–11.50 Біохімія Біохімія Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Практикум з 
плавання  

Практикум із 
силових видів 

спорту 

Ергометрія у 
водних видах 

спорту 

Історія фізичної 
культури і спорту 

12.15–13.35  Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Біохімія Практикум із 
силових видів 

спорту 

 Історія фізичної 
культури і спорту 

Ергометрія у 
водних видах 

спорту 



14.00–15.20        

С
ер

ед
а 

08.45–10.05 Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Історія фізичної 
культури і спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Історія фізичної 
культури і спорту 

Практикум із 
силових видів 

спорту 

Практикум зі 
спортивного 

танцю 

Біохімія 

10.30–11.50 ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС 
12.15–13.35 Історія фізичної 

культури і спорту 
Практикум зі 

спортивної 
підготовки в 

обраному виді 
спорту 

Історія фізичної 
культури і спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Біохімія Ергометрія у 
водних видах 

спорту 

Практикум зі 
спортивного 

танцю 

14.00–15.20        

Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05 Біохімія  Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

Практикум з 
плавання  

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Ергометрія у 
водних видах 

спорту 

10.30–11.50 ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС 
12.15–13.35 Практикум з 

плавання  
Практикум зі 

спортивних видів 
боротьби 

 Біохімія Основи 
вимірювань та 

методів 
математичної 
статистики у 

фізичному 
вихованні і спорті 

Історія фізичної 
культури і спорту 

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

14.00–15.20        

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Практикум із 
силових видів 

спорту 

Історія фізичної 
культури і спорту 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

 Історія фізичної 
культури і спорту 

Біохімія  

10.30–11.50 Історія фізичної 
культури і спорту 

Практикум із 
силових видів 

спорту 

Історія фізичної 
культури і спорту 

Біохімія Практикум з 
плавання  

Практикум зі 
спортивної 

підготовки в 
обраному виді 

спорту 

Біохімія 

12.15–13.35  Біохімія Практикум із 
силових видів 

спорту 

Історія фізичної 
культури і спорту 

  Історія фізичної 
культури і спорту 

14.00–15.20        

 
 
 
 
 
 
 
 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  
на факультеті спорту і менеджменту 

1 курс (з 22.05 по 02.06.2023 р.) 

 
День 

тижня 
Час 12-ЄС1 12-ЄС2 12-ЄС3 12-ЛЗ1 12-ЛЗ2 12-ВВ1 12-ВВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 08.45–10.05 Практика зі спортивного туризму та орієнтування 

10.30–11.50 
12.15–13.35 
14.00–15.20 

В
ів

т
о

р
о

к
 08.45–10.05 

10.30–11.50 
12.15–13.35 
14.00–15.20 

С
ер

ед
а 

08.45–10.05 
10.30–11.50 
12.15–13.35 
14.00–15.20 

Ч
ет

в
ер

 08.45–10.05 
10.30–11.50 
12.15–13.35 
14.00–15.20 

П
`я

т
н

и
ц

я
 08.45–10.05 

10.30–11.50 
12.15–13.35 
14.00–15.20 

 
 
 
 
 


