
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2021/2022 навчального року 

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

1 курс (з 10.01  по 21.01.2022 р.) 
 

День 

тижня 

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

П
о

н
ед

іл
о

к
 08.45–10.05 Історія фізичної культури і спорту – лекція  

10.30–11.50 Комп’ютерна техніка – лекція  

12.15–13.35 Гігієна та основи екології – лекція  

14.00–15.20       

В
ів

то
р

о
к
 

08.45–10.05 Історія фізичної культури і спорту – лекція  

10.30–11.50 Анатомія людини – лекція  

12.15–13.35 Фітнес та рекреація – лекція  Фізичне виховання в 

освітній та виробничій 

сферах – лекція  

14.00–15.20       

С
ер

ед
а
 

12.15–13.35 Фітнес та рекреація 

(СК «Олімпійський 

стиль») 

Іноземна мова (4.305) Українська мова  

(за п/с) (2.213) 

Фітнес та рекреація 

(СК «Олімпійський 

стиль») 

Іноземна мова (2.214) Іноземна мова (2.203) 

14.00–15.20 Українська мова  

(за п/с) (4.305) 

Фітнес та рекреація 

(СК «Олімпійський 

стиль») 

Іноземна мова (2.214) Українська мова  

(за п/с) (2.213) 

Фітнес та рекреація 

(СК «Олімпійський 

стиль») 

Українська мова  

(за п/с) (2.204) 

15.45–17.05 Іноземна мова (2.201) Українська мова  

(за п/с) (4.305) 

Фітнес та рекреація 

(СК «Олімпійський 

стиль») 

Іноземна мова (2.212) Українська мова  

(за п/с) (2.213) 

Практикум із зимових 

видів спорту 

(кафедра) 

17.30–18.50       

Ч
ет

в
ер

 

08.45–10.05 Комп’ютерна техніка – лекція  

10.30–11.50 Анатомія людини – лекція  

12.15–13.35 Гігієна та основи екології – лекція  

14.00–15.20       

П
`я

тн
и

ц
я
 

14.00–15.20       

15.45–17.05       

17.30–18.50       

19.15–20.35       

 



РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2021/2022 навчального року 

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

1 курс (з 24.01  по 28.01.2022 р.) 
 

День 

тижня 

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

П
о

н
ед

іл
о

к
 08.45–10.05 Історія фізичної культури і спорту – лекція  

10.30–11.50 Комп’ютерна техніка – лекція  

12.15–13.35 Гігієна та основи екології – лекція  

14.00–15.20       

В
ів

то
р

о
к
 

08.45–10.05 Гігієна та основи екології – лекція  

10.30–11.50 Анатомія людини – лекція  

12.15–13.35 Фітнес та рекреація – лекція  Фізичне виховання в 

освітній та виробничій 

сферах – лекція  

14.00–15.20       

С
ер

ед
а
 

12.15–13.35 Фітнес та рекреація 

(СК «Олімпійський 

стиль») 

Іноземна мова (4.305) Українська мова  

(за п/с) (2.213) 

Фітнес та рекреація 

(СК «Олімпійський 

стиль») 

Іноземна мова (2.214) Іноземна мова (2.203) 

14.00–15.20 Українська мова  

(за п/с) (4.305) 

Фітнес та рекреація 

(СК «Олімпійський 

стиль») 

Іноземна мова (2.214) Українська мова  

(за п/с) (2.213) 

Фітнес та рекреація 

(СК «Олімпійський 

стиль») 

Українська мова  

(за п/с) (2.204) 

15.45–17.05 Іноземна мова (2.201) Українська мова  

(за п/с) (4.307) 

Фітнес та рекреація 

(СК «Олімпійський 

стиль») 

Іноземна мова (2.212) Українська мова  

(за п/с) (2.213) 

Практикум із зимових 

видів спорту 

(кафедра) 

17.30–18.50       

Ч
ет

в
ер

 

12.15–13.35      Практикум з 

оздоровчого фітнесу 

(фойє актового залу) 

14.00–15.20 Практикум з плавання 

(кафедра) 

Практикум зі 

спортивних ігор 

(кафедра) 

   Практикум із силових 

видів спорту 

(кафедра) 

15.45–17.05 Практикум зі 

спортивних ігор 

(кафедра) 

Практикум з плавання 

(кафедра) 

   Фізичне виховання в 

освітній та виробничій 

сферах (4.301) 

17.30–18.50       

19.15–20.35       

П `я т н и ц я
 12.15–13.35       



14.00–15.20   Практикум зі 

спортивного танцю 

(кафедра) 

Практикум з плавання 

(кафедра) 

Практикум з плавання 

(кафедра) 

 

15.45–17.05   Практикум з плавання 

(кафедра) 

Практикум зі 

спортивного танцю 

(кафедра) 

Практикум зі 

спортивних ігор 

(кафедра) 

 

17.30–18.50       

19.15–20.35       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2021/2022 навчального року 
для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра на 

факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 
1 курс (з 31.01  по 01.04.2022 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 Практикум з 

гімнастики (кафедра, 

3 корп.) 

     

14.00–15.20 Практикум з 

гімнастики (кафедра, 

3 корп.) 

 Практикум із зимових 

видів спорту (вело-

лижна база) 

Гігієна та основи 

екології (3.116) 

Комп՚ютерна техніка 

(5.304) 

Фізичне виховання в 

освітній та виробничій 

сферах – лекція (4.307) 

15.45–17.05 Анатомія людини 

(2.403) 

 Практикум із зимових 

видів спорту (вело-

лижна база) 

Історія фізичної 

культури і спорту 

(6.106) 

Гігієна та основи 

екології (3.116) 

Комп՚ютерна техніка 

(5.304) 

17.30–18.50    Комп՚ютерна техніка 

(5.304) 

Історія фізичної 

культури і спорту 

(6.106) 

Гігієна та основи 

екології (3.116) 

В
ів

то
р

о
к
 

12.15–13.35      Практикум із зимових 

видів спорту (вело-

лижна база) 

14.00–15.20 Комп՚ютерна техніка 

(5.304) 

Гігієна та основи 

екології (3.116) 

Історія фізичної 

культури і спорту 

(6.408) 

 Практикум із зимових 

видів спорту (вело-

лижна база) 

 

15.45–17.05 Історія фізичної 

культури і спорту 

(6.106) 

Комп՚ютерна техніка 

(5.304) 

Гігієна та основи 

екології (3.116) 

 Практикум із зимових 

видів спорту (вело-

лижна база) 

 

17.30–18.50 Гігієна та основи 

екології (3.116) 

Історія фізичної 

культури і спорту 

(6.106) 

Комп՚ютерна техніка 

(5.304) 

   

С
ер

ед
а
 

12.15–13.35 Фітнес та рекреація 

(СК «Олімпійський 

стиль») 

Іноземна мова (4.407) Українська мова  

(за п/с) (2.90) 

Фітнес та рекреація 

(СК «Олімпійський 

стиль») 

Іноземна мова (2.214) Іноземна мова (1.201) 

14.00–15.20 Українська мова  

(за п/с) (4.308) 

Фітнес та рекреація 

(СК «Олімпійський 

стиль») 

Іноземна мова (2.214) Українська мова  

(за п/с) (2.213) 

Фітнес та рекреація 

(СК «Олімпійський 

стиль») 

Українська мова  

(за п/с) (2.204) 

15.45–17.05 Іноземна мова (2.201) Українська мова  

(за п/с) (4.405) 

Фітнес та рекреація 

(СК «Олімпійський 

стиль») 

Іноземна мова (2.212) Українська мова  

(за п/с) (2.213) 

Фізичне виховання в 

освітній та виробничій 

сферах (4.305) 

17.30–18.50     Анатомія людини 

(2.401) 

 



Ч
ет

в
ер

 

12.15–13.35  Практикум з плавання 

(кафедра, 8 корп.) 

   Практикум з 

оздоровчого фітнесу 

(фойє актового залу) 

14.00–15.20 Практикум з плавання 

(кафедра, 8 корп.) 

Практикум зі 

спортивних ігор 

(кафедра,  5 корп.) 

 Практикум із зимових 

видів спорту (вело-

лижна база) 

 Практикум із силових 

видів спорту (кафедра, 

3 корп.) 

15.45–17.05 Практикум зі 

спортивних ігор 

(кафедра, 5 корп.) 

Анатомія людини 

(2.401) 

 Практикум із зимових 

видів спорту (вело-

лижна база) 

 Історія фізичної 

культури і спорту 

(6.408) 

17.30–18.50      Анатомія людини 

(2.401) 

П
`я

тн
и

ц
я
 

12.15–13.35  Практикум з 

гімнастики (кафедра, 

3 корп.) 

Анатомія людини 

(2.401) 

   

14.00–15.20  Практикум з 

гімнастики (кафедра, 

3 корп) 

Практикум зі 

спортивного танцю 

(кафедра, 5 корп.) 

Практикум з плавання 

(кафедра, 8 корп.) 

Практикум з плавання 

(кафедра, 8 корп.) 

 

15.45–17.05   Практикум з плавання 

(кафедра, 8 корп.) 

Практикум зі 

спортивного танцю 

(кафедра, 5 корп.) 

Практикум зі 

спортивних ігор 

(кафедра, 5 корп.) 

 

17.30–18.50    Анатомія людини 

(2.401) 

  

19.15–20.35       

 
 


