
 
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2021/2022 навчального року 
для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  
на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

2 курс (з 04.04 по 22.04.2022 р.) 

День 
тижня 

Час 23-ЗФ1 23-ЗФ2 23-ЗФ3 23-ЗФ4 23-ЗФ5 23-ФВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 08.45–10.05  

Професійно-орієнтована практика 10.30–11.50 

12.15–13.35 

14.00–15.20 

В
ів

то
р

о
к
 

12.15–13.35 

14.00–15.20 

15.45–17.05 

17.30–18.50 

С
ер

ед
а
 

12.15–13.35 

14.00–15.20 

15.45–17.05 

17.30–18.50 

Ч
ет

в
ер

 

12.15–13.35 

14.00–15.20 

15.45–17.05 

17.30–18.50 

П
`я

тн
и

ц
я
 

12.15–13.35 

14.00–15.20 

15.45–17.05 

17.30–18.50 

 

 



 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2021/2022 навчального року 

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

2 курс (з 25.04 по 29.04.2022 р.) 

День 
тижня 

Час 23-ЗФ1 23-ЗФ2 23-ЗФ3 23-ЗФ4 23-ЗФ5 23-ФВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

12.15–13.35    Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Теорія і методика 

фізичного виховання  

 

14.00–15.20 Спортивна 

морфологія  

Основи теорії здоров՚я 

та здорового способу 

життя  

Основи теорії здоров՚я 

та здорового способу 

життя  

Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Фітнес та рекреація   

15.45–17.05 Основи теорії здоров՚я 

та здорового способу 

життя  

Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Основи теорії здоров՚я 

та здорового способу 

життя  

Біомеханіка  Фізіологія людини  

17.30–18.50 Біомеханіка  Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

 Основи медичних 

знань  

Масаж  

В
ів

то
р

о
к
 

12.15–13.35 Спортивна 

морфологія  

Основи теорії здоров՚я 

та здорового способу 

життя  

Основи теорії здоров՚я 

та здорового способу 

життя  

Теорія і методика 

фізичного виховання  

  

14.00–15.20 Основи фізичного 

самозахисту  

Масаж  Основи фізичного 

самозахисту  

Фітнес та рекреація  Спортивна 

морфологія  

Основи теорії здоров՚я 

та здорового способу 

життя  

15.45–17.05 Основи теорії здоров՚я 

та здорового способу 

життя  

Спортивна 

морфологія  

Масаж  Фізіологія людини  Основи теорії здоров՚я 

та здорового способу 

життя  

Біомеханіка  

17.30–18.50 Масаж  Біомеханіка   Спортивна анімація  Педагогічна 

майстерність фахівців 

ФКіС  

Спортивна анімація  

С
ер

ед
а
 12.15–13.35       

14.00–15.20 Фітнес та рекреація  Масаж  Педагогічна 

майстерність фахівців 

ФКіС  

Біомеханіка  Фітнес та рекреація  Основи теорії здоров՚я 

та здорового способу 

життя  



15.45–17.05 Масаж  Фітнес та рекреація  Біомеханіка  Фітнес та рекреація  Педагогічна 

майстерність фахівців 

ФКіС  

Масаж  

17.30–18.50   Фітнес та рекреація  Спортивна анімація  Біомеханіка  Масаж  
Ч

ет
в
ер

 

12.15–13.35       

14.00–15.20 Біомеханіка  Фітнес та рекреація  Фітнес та рекреація  Масаж   Основи фізичного 

самозахисту  

 

15.45–17.05 Фітнес та рекреація  Біомеханіка  Масаж  Фітнес та рекреація  Фізіологія людини  Практикум із силового 

фітнесу  

 

17.30–18.50 Спортивна анімація  Спортивна анімація  Педагогічна 

майстерність фахівців 

ФКіС  

Біомеханіка  Фітнес та рекреація  Фізичне виховання в 

освітній та виробничій 

сферах – лекція  

П
`я

тн
и

ц
я
 

12.15–13.35 Спортивна анімація  Теорія і методика 

фізичного виховання  

Фітнес та рекреація   Спортивна 

морфологія  

Фізіологія людини  

14.00–15.20 Теорія і методика 

фізичного виховання  

Фітнес та рекреація  Теорія і методика 

фізичного виховання  

Основи теорії здоров՚я 

та здорового способу 

життя  

Основи фізичного 

самозахисту 

Фізичне виховання в 

освітній та виробничій 

сферах  

15.45–17.05 Фітнес та рекреація  Фізіологія людини  Фізіологія людини  Основи фізичного 

самозахисту  

Основи теорії здоров՚я 

та здорового способу 

життя  

Теорія і методика 

фізичного виховання  

17.30–18.50 Фізіологія людини  Спортивна анімація  Біомеханіка  Масаж  Основи медичних 

знань  

Біомеханіка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2021/2022 навчального року 

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

2 курс (з 02.05 по 13.05.2022 р.) 

День 
тижня 

Час 23-ЗФ1 23-ЗФ2 23-ЗФ3 23-ЗФ4 23-ЗФ5 23-ФВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

12.15–13.35    Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Теорія і методика 

фізичного виховання  

 

14.00–15.20 Спортивна 

морфологія  

Основи теорії здоров՚я 

та здорового способу 

життя  

Основи теорії здоров՚я 

та здорового способу 

життя  

Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Фітнес та рекреація   

15.45–17.05 Основи теорії здоров՚я 

та здорового способу 

життя  

Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Основи теорії здоров՚я 

та здорового способу 

життя  

Основи фізичного 

самозахисту  

Фізіологія людини  

17.30–18.50 Основи фізичного 

самозахисту  

Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

 Основи медичних 

знань  

Масаж  

В
ів

то
р

о
к
 

12.15–13.35 Спортивна 

морфологія  

Основи теорії здоров՚я 

та здорового способу 

життя  

Основи теорії здоров՚я 

та здорового способу 

життя  

Теорія і методика 

фізичного виховання  

  

14.00–15.20 Основи фізичного 

самозахисту  

Масаж  Основи фізичного 

самозахисту  

Фітнес та рекреація  Спортивна 

морфологія  

Основи теорії здоров՚я 

та здорового способу 

життя  

15.45–17.05 Основи теорії здоров՚я 

та здорового способу 

життя  

Спортивна 

морфологія  

Масаж  Фізіологія людини  Основи теорії здоров՚я 

та здорового способу 

життя  

Біомеханіка  

17.30–18.50 Масаж    Спортивна анімація  Педагогічна 

майстерність фахівців 

ФКіС  

Спортивна анімація  

С
ер

ед
а
 

12.15–13.35       

14.00–15.20 Фітнес та рекреація  Масаж  Педагогічна 

майстерність фахівців 

ФКіС  

Біомеханіка  Фітнес та рекреація  Основи теорії здоров՚я 

та здорового способу 

життя  

15.45–17.05 Масаж  Фітнес та рекреація  Біомеханіка  Фітнес та рекреація  Педагогічна 

майстерність фахівців 

ФКіС  

Масаж  



17.30–18.50  Спортивна 

морфологія  

Фітнес та рекреація  Спортивна анімація  Біомеханіка  Масаж  

Ч
ет

в
ер

 
12.15–13.35       

14.00–15.20 Біомеханіка  Фітнес та рекреація  Фітнес та рекреація  Масаж   Основи фізичного 

самозахисту  

 

15.45–17.05 Фітнес та рекреація  Біомеханіка  Масаж  Фітнес та рекреація  Фізіологія людини  Практикум із силового 

фітнесу  

 

17.30–18.50 Спортивна анімація  Спортивна анімація  Педагогічна 

майстерність фахівців 

ФКіС  

Основи фізичного 

самозахисту  

Фітнес та рекреація  Фізичне виховання в 

освітній та виробничій 

сферах – лекція  

П
`я

тн
и

ц
я
 

12.15–13.35 Спортивна анімація  Теорія і методика 

фізичного виховання  

Фітнес та рекреація   Спортивна 

морфологія  

Фізіологія людини  

14.00–15.20 Теорія і методика 

фізичного виховання  

Фітнес та рекреація  Теорія і методика 

фізичного виховання  

Основи теорії здоров՚я 

та здорового способу 

життя  

Основи фізичного 

самозахисту 

Фізичне виховання в 

освітній та виробничій 

сферах  

15.45–17.05 Фітнес та рекреація  Фізіологія людини  Фізіологія людини  Основи фізичного 

самозахисту  

Основи теорії здоров՚я 

та здорового способу 

життя  

Теорія і методика 

фізичного виховання  

17.30–18.50 Фізіологія людини  Спортивна анімація  Основи фізичного 

самозахисту  

Масаж  Основи медичних 

знань  

Практикум із силового 

фітнесу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2021/2022 навчального року 

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

2 курс (з 16.05 по 20.05.2022 р.) 

День 
тижня 

Час 23-ЗФ1 23-ЗФ2 23-ЗФ3 23-ЗФ4 23-ЗФ5 23-ФВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

12.15–13.35    Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Теорія і методика 

фізичного виховання  

 

14.00–15.20 Спортивна 

морфологія  

  Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Фітнес та рекреація   

15.45–17.05 Основи теорії здоров՚я 

та здорового способу 

життя  

Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

 Основи фізичного 

самозахисту  

Фізіологія людини  

17.30–18.50 Основи фізичного 

самозахисту  

Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

 Основи медичних 

знань  

Спортивна анімація  

В
ів

то
р

о
к
 

12.15–13.35 Спортивна 

морфологія  

Основи теорії здоров՚я 

та здорового способу 

життя  

Основи теорії здоров՚я 

та здорового способу 

життя  

Теорія і методика 

фізичного виховання  

  

14.00–15.20 Основи фізичного 

самозахисту  

Масаж  Основи фізичного 

самозахисту  

Фітнес та рекреація  Спортивна 

морфологія  

Фізичне виховання в 

освітній та виробничій 

сферах  

15.45–17.05 Масаж  Спортивна 

морфологія  

Масаж  Фізіологія людини  Основи теорії здоров՚я 

та здорового способу 

життя  

Біомеханіка  

17.30–18.50    Спортивна анімація  Педагогічна 

майстерність фахівців 

ФКіС  

Спортивна анімація  

С
ер

ед
а
 

12.15–13.35       

14.00–15.20 Фітнес та рекреація  Масаж  Педагогічна 

майстерність фахівців 

ФКіС  

Біомеханіка  Фітнес та рекреація  Основи теорії здоров՚я 

та здорового способу 

життя  

15.45–17.05 Масаж  Фітнес та рекреація  Біомеханіка  Фітнес та рекреація  Педагогічна 

майстерність фахівців 

ФКіС  

Масаж  



17.30–18.50  Спортивна 

морфологія  

Фітнес та рекреація  Спортивна анімація  Біомеханіка  Масаж  

Ч
ет

в
ер

 
12.15–13.35       

14.00–15.20 Біомеханіка  Фітнес та рекреація  Фітнес та рекреація  Масаж   Основи фізичного 

самозахисту  

 

15.45–17.05 Фітнес та рекреація  Біомеханіка  Масаж  Фітнес та рекреація  Фізіологія людини  Практикум із силового 

фітнесу  

 

17.30–18.50 Спортивна анімація  Спортивна анімація  Педагогічна 

майстерність фахівців 

ФКіС  

Основи фізичного 

самозахисту  

Фітнес та рекреація  Фізичне виховання в 

освітній та виробничій 

сферах – лекція  

П
`я

тн
и

ц
я
 

12.15–13.35 Спортивна анімація  Теорія і методика 

фізичного виховання  

Фітнес та рекреація   Спортивна 

морфологія  

Фізіологія людини  

14.00–15.20 Теорія і методика 

фізичного виховання  

Фітнес та рекреація  Теорія і методика 

фізичного виховання  

Основи теорії здоров՚я 

та здорового способу 

життя  

Основи фізичного 

самозахисту 

Фізичне виховання в 

освітній та виробничій 

сферах  

15.45–17.05 Фітнес та рекреація  Фізіологія людини  Фізіологія людини  Основи фізичного 

самозахисту  

Основи медичних 

знань  

Теорія і методика 

фізичного виховання  

17.30–18.50 Фізіологія людини  Спортивна анімація  Основи фізичного 

самозахисту  

Масаж   Практикум із силового 

фітнесу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2021/2022 навчального року 

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

2 курс (з 23.05 по 27.05.2022 р.) 

День 
тижня 

Час 23-ЗФ1 23-ЗФ2 23-ЗФ3 23-ЗФ4 23-ЗФ5 23-ФВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

12.15–13.35    Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Теорія і методика 

фізичного виховання  

 

14.00–15.20 Спортивна 

морфологія  

  Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Фітнес та рекреація   

15.45–17.05 Основи теорії здоров՚я 

та здорового способу 

життя  

Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

 Основи фізичного 

самозахисту  

Фізіологія людини  

17.30–18.50 Основи фізичного 

самозахисту  

Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

 Педагогічна 

майстерність фахівців 

ФКіС  

Спортивна анімація  

В
ів

то
р

о
к
 

12.15–13.35 Спортивна 

морфологія  

Основи теорії здоров՚я 

та здорового способу 

життя  

Основи теорії здоров՚я 

та здорового способу 

життя  

Теорія і методика 

фізичного виховання  

  

14.00–15.20 Основи фізичного 

самозахисту  

Масаж  Основи фізичного 

самозахисту  

Фітнес та рекреація  Спортивна 

морфологія  

Фізичне виховання в 

освітній та виробничій 

сферах  

15.45–17.05 Масаж  Спортивна 

морфологія  

Масаж  Фізіологія людини  Основи теорії здоров՚я 

та здорового способу 

життя  

Біомеханіка  

17.30–18.50    Спортивна анімація  Педагогічна 

майстерність фахівців 

ФКіС  

Спортивна анімація  

С
ер

ед
а
 

12.15–13.35       

14.00–15.20 Фітнес та рекреація  Спортивна анімація  Педагогічна 

майстерність фахівців 

ФКіС  

Біомеханіка  Фітнес та рекреація  Основи теорії здоров՚я 

та здорового способу 

життя  

15.45–17.05 Спортивна анімація  Фітнес та рекреація  Біомеханіка  Фітнес та рекреація  Педагогічна 

майстерність фахівців 

ФКіС  

Масаж  



17.30–18.50  Спортивна 

морфологія  

Фітнес та рекреація  Спортивна анімація  Біомеханіка  Масаж  

Ч
ет

в
ер

 
12.15–13.35       

14.00–15.20 Біомеханіка  Фітнес та рекреація  Фітнес та рекреація  Спортивна анімація   Основи фізичного 

самозахисту  

 

15.45–17.05 Фітнес та рекреація  Біомеханіка  Педагогічна 

майстерність фахівців 

ФКіС  

Фітнес та рекреація  Фізіологія людини  Практикум із силового 

фітнесу  

 

17.30–18.50 Спортивна анімація  Спортивна анімація  Педагогічна 

майстерність фахівців 

ФКіС  

Основи фізичного 

самозахисту  

Фітнес та рекреація  Фізичне виховання в 

освітній та виробничій 

сферах – лекція  

П
`я

тн
и

ц
я
 

12.15–13.35 Спортивна анімація  Теорія і методика 

фізичного виховання  

Фітнес та рекреація   Спортивна 

морфологія  

Основи фізичного 

самозахисту  

 

14.00–15.20 Теорія і методика 

фізичного виховання  

Фітнес та рекреація  Теорія і методика 

фізичного виховання  

Основи теорії здоров՚я 

та здорового способу 

життя  

Основи фізичного 

самозахисту 

Фізичне виховання в 

освітній та виробничій 

сферах  

15.45–17.05 Фітнес та рекреація  Фізіологія людини  Фізіологія людини  Основи фізичного 

самозахисту  

Основи медичних 

знань  

Теорія і методика 

фізичного виховання  

17.30–18.50 Фізіологія людини  Спортивна анімація  Основи фізичного 

самозахисту  

Масаж   Практикум із силового 

фітнесу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2021/2022 навчального року 

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

2 курс (з 30.05 по 03.06.2022 р.) 

День 
тижня 

Час 23-ЗФ1 23-ЗФ2 23-ЗФ3 23-ЗФ4 23-ЗФ5 23-ФВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

12.15–13.35    Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Теорія і методика 

фізичного виховання  

 

14.00–15.20 Спортивна 

морфологія  

  Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Фітнес та рекреація   

15.45–17.05 Теорія і методика 

фізичного виховання  

Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Теорія і методика 

фізичного виховання  

Спортивна 

морфологія  

Фізіологія людини  

17.30–18.50 Основи фізичного 

самозахисту  

Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

 Педагогічна 

майстерність фахівців 

ФКіС  

Спортивна анімація  

В
ів

то
р

о
к
 

12.15–13.35 Спортивна 

морфологія  

Теорія і методика 

фізичного виховання  

 Теорія і методика 

фізичного виховання  

  

14.00–15.20 Спортивна 

морфологія  

Масаж  Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Фітнес та рекреація  Спортивна 

морфологія  

Фізичне виховання в 

освітній та виробничій 

сферах  

15.45–17.05 Масаж  Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Масаж  Фізіологія людини  Теорія і методика 

фізичного виховання  

Біомеханіка  

17.30–18.50   Теорія і методика 

фізичного виховання  

Спортивна анімація  Педагогічна 

майстерність фахівців 

ФКіС  

Спортивна анімація  

С
ер

ед
а
 

12.15–13.35       

14.00–15.20 Фізіологія людини  Спортивна анімація  Педагогічна 

майстерність фахівців 

ФКіС  

Біомеханіка  Фізіологія людини  Теорія і методика 

фізичного виховання  

15.45–17.05 Спортивна анімація  Фізіологія людини  Біомеханіка  Фізіологія людини  Педагогічна 

майстерність фахівців 

ФКіС  

Масаж  



17.30–18.50  Спортивна 

морфологія  

Фізіологія людини  Спортивна анімація  Біомеханіка  Масаж  

Ч
ет

в
ер

 
12.15–13.35       

14.00–15.20 Біомеханіка  Фітнес та рекреація  Фітнес та рекреація  Спортивна анімація   Основи фізичного 

самозахисту  

 

15.45–17.05 Фітнес та рекреація  Біомеханіка  Педагогічна 

майстерність фахівців 

ФКіС  

Фітнес та рекреація  Фізіологія людини  Практикум із силового 

фітнесу  

 

17.30–18.50 Спортивна анімація  Спортивна анімація  Педагогічна 

майстерність фахівців 

ФКіС  

Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Фітнес та рекреація  Фізичне виховання в 

освітній та виробничій 

сферах – лекція  

П
`я

тн
и

ц
я
 

12.15–13.35 Спортивна анімація  Теорія і методика 

фізичного виховання  

Фітнес та рекреація   Спортивна 

морфологія  

Основи фізичного 

самозахисту  

 

14.00–15.20 Теорія і методика 

фізичного виховання  

Фітнес та рекреація  Теорія і методика 

фізичного виховання  

 Основи фізичного 

самозахисту 

Фізичне виховання в 

освітній та виробничій 

сферах  

15.45–17.05 Фітнес та рекреація  Фізіологія людини  Фізіологія людини  Основи фізичного 

самозахисту  

Основи медичних 

знань  

Теорія і методика 

фізичного виховання  

17.30–18.50 Фізіологія людини  Спортивна анімація  Основи фізичного 

самозахисту  

Масаж   Практикум із силового 

фітнесу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2021/2022 навчального року 

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

2 курс (з 06.06 по 10.06.2022 р.) 

День 
тижня 

Час 23-ЗФ1 23-ЗФ2 23-ЗФ3 23-ЗФ4 23-ЗФ5 23-ФВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

12.15–13.35    Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Теорія і методика 

фізичного виховання  

 

14.00–15.20 Спортивна 

морфологія  

  Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Фітнес та рекреація   

15.45–17.05 Теорія і методика 

фізичного виховання  

Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Теорія і методика 

фізичного виховання  

Спортивна 

морфологія  

Фізіологія людини  

17.30–18.50 Основи фізичного 

самозахисту  

Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

 Основи медичних 

знань  

Спортивна анімація  

В
ів

то
р

о
к
 

12.15–13.35 Спортивна 

морфологія  

Теорія і методика 

фізичного виховання  

 Теорія і методика 

фізичного виховання  

  

14.00–15.20 Спортивна 

морфологія  

Масаж  Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Фітнес та рекреація  Спортивна 

морфологія  

Фізичне виховання в 

освітній та виробничій 

сферах  

15.45–17.05 Масаж  Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Масаж  Фізіологія людини  Теорія і методика 

фізичного виховання  

Біомеханіка  

17.30–18.50   Теорія і методика 

фізичного виховання  

Спортивна анімація  Педагогічна 

майстерність фахівців 

ФКіС  

Спортивна анімація  

С
ер

ед
а
 

12.15–13.35       

14.00–15.20 Фізіологія людини  Масаж  Педагогічна 

майстерність фахівців 

ФКіС  

Біомеханіка  Фізіологія людини  Теорія і методика 

фізичного виховання  

15.45–17.05 Масаж  Фізіологія людини  Біомеханіка  Фізіологія людини  Педагогічна 

майстерність фахівців 

ФКіС  

Масаж  



17.30–18.50  Спортивна 

морфологія  

Фізіологія людини  Спортивна анімація  Біомеханіка  Масаж  

Ч
ет

в
ер

 
12.15–13.35       

14.00–15.20 Біомеханіка  Фітнес та рекреація  Фітнес та рекреація  Масаж   Основи фізичного 

самозахисту  

 

15.45–17.05 Фітнес та рекреація  Біомеханіка  Масаж  Фітнес та рекреація  Фізіологія людини  Практикум із силового 

фітнесу  

 

17.30–18.50 Спортивна анімація  Спортивна анімація  Педагогічна 

майстерність фахівців 

ФКіС  

Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Фітнес та рекреація  Фізичне виховання в 

освітній та виробничій 

сферах – лекція  

П
`я

тн
и

ц
я
 

12.15–13.35 Спортивна анімація  Теорія і методика 

фізичного виховання  

Фітнес та рекреація   Спортивна 

морфологія  

Основи фізичного 

самозахисту  

 

14.00–15.20 Теорія і методика 

фізичного виховання  

Фітнес та рекреація  Теорія і методика 

фізичного виховання  

 Основи фізичного 

самозахисту 

Фізичне виховання в 

освітній та виробничій 

сферах  

15.45–17.05 Фітнес та рекреація  Фізіологія людини  Фізіологія людини  Основи фізичного 

самозахисту  

Основи медичних 

знань  

Теорія і методика 

фізичного виховання  

17.30–18.50 Фізіологія людини  Спортивна анімація  Основи фізичного 

самозахисту  

Масаж   Практикум із силового 

фітнесу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2021/2022 навчального року 

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

2 курс (з 13.06 по 17.06.2022 р.) 

День 
тижня 

Час 23-ЗФ1 23-ЗФ2 23-ЗФ3 23-ЗФ4 23-ЗФ5 23-ФВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

12.15–13.35    Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Теорія і методика 

фізичного виховання  

 

14.00–15.20 Спортивна 

морфологія  

  Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Фітнес та рекреація   

15.45–17.05 Теорія і методика 

фізичного виховання  

Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Теорія і методика 

фізичного виховання  

Спортивна 

морфологія  

Спортивна анімація  

17.30–18.50 Основи фізичного 

самозахисту  

Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

 Основи медичних 

знань  

Спортивна анімація  

В
ів

то
р

о
к
 

12.15–13.35 Спортивна 

морфологія  

Теорія і методика 

фізичного виховання  

 Теорія і методика 

фізичного виховання  

  

14.00–15.20 Спортивна 

морфологія  

Масаж  Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Фітнес та рекреація  Спортивна 

морфологія  

Фізичне виховання в 

освітній та виробничій 

сферах  

15.45–17.05 Масаж  Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Масаж  Фізіологія людини  Теорія і методика 

фізичного виховання  

Біомеханіка  

17.30–18.50   Теорія і методика 

фізичного виховання  

Спортивна анімація  Педагогічна 

майстерність фахівців 

ФКіС  

Спортивна анімація  

С
ер

ед
а
 

12.15–13.35       

14.00–15.20 Фізіологія людини  Масаж  Педагогічна 

майстерність фахівців 

ФКіС  

Біомеханіка  Фізіологія людини  Теорія і методика 

фізичного виховання  

15.45–17.05 Масаж  Фізіологія людини  Біомеханіка  Фізіологія людини  Педагогічна 

майстерність фахівців 

ФКіС  

Масаж  



17.30–18.50  Спортивна 

морфологія  

Фізіологія людини  Спортивна анімація  Біомеханіка  Масаж  

Ч
ет

в
ер

 
12.15–13.35       

14.00–15.20 Біомеханіка  Фітнес та рекреація  Фітнес та рекреація  Масаж   Основи фізичного 

самозахисту  

 

15.45–17.05 Фітнес та рекреація  Біомеханіка  Масаж  Фітнес та рекреація  Фізіологія людини  Практикум із силового 

фітнесу  

 

17.30–18.50 Спортивна анімація  Спортивна анімація  Педагогічна 

майстерність фахівців 

ФКіС  

Практикум з 

професійної 

діяльності в 

оздоровчому фітнесі  

Фітнес та рекреація  Фізичне виховання в 

освітній та виробничій 

сферах – лекція  

П
`я

тн
и

ц
я
 

12.15–13.35 Спортивна анімація  Теорія і методика 

фізичного виховання  

Фітнес та рекреація   Спортивна 

морфологія  

Основи фізичного 

самозахисту  

 

14.00–15.20 Теорія і методика 

фізичного виховання  

Фітнес та рекреація  Теорія і методика 

фізичного виховання  

 Основи фізичного 

самозахисту 

Фізичне виховання в 

освітній та виробничій 

сферах  

15.45–17.05 Фітнес та рекреація  Фізіологія людини  Фізіологія людини  Основи фізичного 

самозахисту  

Основи медичних 

знань  

Теорія і методика 

фізичного виховання  

17.30–18.50 Фізіологія людини  Спортивна анімація  Основи фізичного 

самозахисту  

Масаж    

 

 

 


