
 
 

 
 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

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

1курс (з 11.01 по 15.01.2021 р.) 
 

День 
тижня 

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

П
о

н
ед

іл
о

к
 

12.15-13.35 Практикум із зимових 
видів спорту 

  Практикум із зимових 
видів спорту 

 Практикум із зимових 
видів спорту 

14.00–15.20 Практикум із зимових 
видів спорту 

ФіР ФіР Практикум із зимових 
видів спорту 

Практикум з 
гімнастики 

Практикум із зимових 
видів спорту 

15.45–17.05  ФіР ФіР  Практикум із 
спортивних ігор 

 

17.30–18.50  Ін.мова Українська мова  Ін.мова  

В
ів

т
о

р
о

к
 

12.15-13.35 Практикум із зимових 
видів спорту 

  Практикум із зимових 
видів спорту 

 Практикум із зимових 
видів спорту 

14.00–15.20 Практикум із зимових 
видів спорту 

  Практикум із зимових 
видів спорту 

ФіР Практикум із зимових 
видів спорту 

15.45–17.05     ФіР  

17.30–18.50     Українська мова  

С
ер

ед
а 

14.00–15.20 Анатомія людини (АЛ) 

15.45–17.05 Комп’ютерна техніка (КТ) 

17.30–18.50 Фітнес і рекреація (ФіР) Фізичне виховання 
в ОВС 

Ч
ет

в
ер

 

14.00–15.20 Історія ФКіС  (ІсФКіС) 

15.45–17.05 Гігієна та основи екології (ГОЕ) 

17.30–18.50  Фізичне виховання 
в ОВС 

П
`я

т
н

и
ц

я
 14.00–15.20 ФіР Практикум із силових 

видів спорту 
Практикум з 
гімнастики 

ФіР   

15.45–17.05 ФіР Практикум з 
гімнастики 

Практикум із силових 
видів спорту 

ФіР   

17.30–18.50  Українська мова Ін.мова    

 
 
 



 
 

 
 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

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

1курс (з 18.01 по 22.01.2021 р.) 
 

День 
тижня 

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

П
о

н
ед

іл
о

к
 

12.15-13.35 Практикум із зимових 
видів спорту 

  Практикум із зимових 
видів спорту 

 Практикум із зимових 
видів спорту 

14.00–15.20 Практикум із зимових 
видів спорту 

  Практикум із зимових 
видів спорту 

 Практикум із зимових 
видів спорту 

15.45–17.05  ГОЕ ГОЕ  Іс.ФКіС  

17.30–18.50  Ін.мова Українська мова  Ін.мова  

В
ів

т
о

р
о

к
 

12.15-13.35 Практикум із зимових 
видів спорту 

  Практикум із зимових 
видів спорту 

 Практикум із зимових 
видів спорту 

14.00–15.20 Практикум із зимових 
видів спорту 

Українська мова Анатомія людини Практикум із зимових 
видів спорту 

 Практикум із зимових 
видів спорту 

15.45–17.05  Анатомія людини Українська мова  ГОЕ  

17.30–18.50     Українська мова Анатомія людини 

С
ер

ед
а 

14.00–15.20 Анатомія людини  

15.45–17.05 Комп’ютерна техніка  

17.30–18.50 Фітнес і рекреація  Фізичне виховання 
в ОВС 

Ч
ет

в
ер

 

14.00–15.20 Історія ФКіС   

15.45–17.05 Гігієна та основи  

17.30–18.50  Фізичне виховання 
в ОВС 

П
`я

т
н

и
ц

я
 14.00–15.20 Іс.ФКіС    Анатомія людини  

15.45–17.05 Анатомія людини Іс.ФКіС Іс.ФКіС Анатомія людини Українська мова  

17.30–18.50  Українська мова Ін.мова Іс.ФКіС   

 
 
 



 
 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

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

1курс (з 25.01 по 29.01.2021 р.) 
 

День 
тижня 

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

П
о

н
ед

іл
о

к
 

12.15-13.35 Практикум із зимових 
видів спорту 

  Практикум із зимових 
видів спорту 

 Практикум із зимових 
видів спорту 

14.00–15.20 Практикум із зимових 
видів спорту 

  Практикум із зимових 
видів спорту 

 Практикум із зимових 
видів спорту 

15.45–17.05  ГОЕ ГОЕ  Іс.ФКіС  

17.30–18.50  Ін.мова Українська мова  Ін.мова  

В
ів

т
о

р
о

к
 

12.15-13.35 Практикум із зимових 
видів спорту 

  Практикум із зимових 
видів спорту 

 Практикум із зимових 
видів спорту 

14.00–15.20 Практикум із зимових 
видів спорту 

Українська мова Анатомія людини Практикум із зимових 
видів спорту 

 Практикум із зимових 
видів спорту 

15.45–17.05  Анатомія людини Українська мова  ГОЕ  

17.30–18.50     Українська мова Анатомія людини 

С
ер

ед
а 

14.00–15.20 Анатомія людини  

15.45–17.05 Комп’ютерна техніка  

17.30–18.50 Фітнес і рекреація  Фізичне виховання 
в ОВС 

Ч
ет

в
ер

 14.00–15.20 Історія ФКіС   

15.45–17.05 Гігієна та основи  

17.30–18.50   

П
`я

т
н

и
ц

я
 14.00–15.20 Іс.ФКіС    Анатомія людини  

15.45–17.05 Анатомія людини Іс.ФКіС Іс.ФКіС Анатомія людини Українська мова  

17.30–18.50  Українська мова Ін.мова Іс.ФКіС   

 
 
  



 
 
 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

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

1курс (з 01.02 по 05.02.2021 р.) 
 

День 
тижня 

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

П
о

н
ед

іл
о

к
 

12.15-13.35 Практикум із зимових 
видів спорту 
 (лижна база) 

  Практикум із зимових 
видів спорту 
 (лижна база) 

 Практикум із зимових 
видів спорту 
 (лижна база) 

14.00–15.20 Практикум із зимових 
видів спорту 
 (лижна база) 

ФіР (Олімп.стиль) ФіР (Олімп.стиль) Практикум із зимових 
видів спорту 
 (лижна база) 

 Практикум із зимових 
видів спорту 
 (лижна база) 

15.45–17.05  ГОЕ (3.113) ГОЕ (3.116)  Іс.ФКіС (1.415)  

17.30–18.50  Ін.мова (2.203) Українська мова 
(2.213) 

 Ін.мова (2.204)  

В
ів

т
о

р
о

к
 

12.15-13.35 Практикум із зимових 
видів спорту 
 (лижна база) 

  Практикум із зимових 
видів спорту 
 (лижна база) 

 Практикум із зимових 
видів спорту 
 (лижна база) 

14.00–15.20 Практикум із зимових 
видів спорту 
 (лижна база) 

Українська мова (2.213) Анатомія людини 
(2.401) 

Практикум із зимових 
видів спорту 
 (лижна база) 

ФіР (Олімп.стиль) Практикум із зимових 
видів спорту 
 (лижна база) 

15.45–17.05  Анатомія людини 
(2.401) 

Українська мова 
(1.415) 

 ГОЕ (3.113)  

17.30–18.50     Українська мова 
(1.415) 

 

С
ер

ед
а 

14.00–15.20 Анатомія людини  

15.45–17.05 Комп’ютерна техніка  

17.30–18.50  Фізичне виховання 
в ОВС 

Ч
ет

в
ер

 14.00–15.20  

15.45–17.05  

17.30–18.50   

П
`я

т
н

и
ц

я
 14.00–15.20 ФіР (Олімп.стиль) Іс.ФКіС (1.415) Комп’ютерна техніка 

(5.304) 
ФіР (Олімп.стиль) Анатомія людини 

(2.401) 
ГОЕ (3.113) 

15.45–17.05 ГОЕ (3.113) Комп’ютерна техніка 
(5.304) 

Іс.ФКіС (1.415) Комп’ютерна техніка 
(5.409) 

Українська мова 
(2.213) 

Анатомія людини 
(2.401) 

17.30–18.50 Комп’ютерна техніка 
(5.304) 

Українська мова (2.213) Ін.мова (2.203) ГОЕ (3.113) Комп’ютерна техніка 
(5.409) 

 



19.10-20.30 Анатомія людини 
(2.401) 

  Анатомія людини 
(2.403) 

  

 
 
 
 

 
 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

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

1курс (з 08.02 по 12.02.2021 р.) 
 

День 
тижня 

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

П
о

н
ед

іл
о

к
 

12.15-13.35 Практикум із зимових 
видів спорту 
 (лижна база) 

  Практикум із зимових 
видів спорту 
 (лижна база) 

 Практикум із зимових 
видів спорту 
 (лижна база) 

14.00–15.20 Практикум із зимових 
видів спорту 
 (лижна база) 

ФіР (Олімп.стиль) ФіР (Олімп.стиль) Практикум із зимових 
видів спорту 
 (лижна база) 

 Практикум із зимових 
видів спорту 
 (лижна база) 

15.45–17.05  ГОЕ (3.113) ГОЕ (3.116)  Іс.ФКіС (1.415)  

17.30–18.50  Ін.мова (2.203) Українська мова 
(2.213) 

 Ін.мова (2.204)  

В
ів

т
о

р
о

к
 

12.15-13.35 Практикум із зимових 
видів спорту 
 (лижна база) 

  Практикум із зимових 
видів спорту 
 (лижна база) 

 Практикум із зимових 
видів спорту 
 (лижна база) 

14.00–15.20 Практикум із зимових 
видів спорту 
 (лижна база) 

Українська мова (1.415) Анатомія людини 
(2.401) 

Практикум із зимових 
видів спорту 
 (лижна база) 

ФіР (зал 6 корп.) Практикум із зимових 
видів спорту 
 (лижна база) 

15.45–17.05 Практикум із зимових 
видів спорту 
(лижна база) 

Анатомія людини 
(2.403) 

Українська мова 
(1.415) 

Практикум із зимових 
видів спорту 

ГОЕ (3.116) Практикум із зимових 
видів спорту 
(лижна база) 

17.30–18.50     Українська мова 
(1.415) 

 

С
ер

ед
а 

14.00–15.20 Анатомія людини  

15.45–17.05 Комп’ютерна техніка  

17.30–18.50  Фізичне виховання 
в ОВС 

Ч
ет

в
ер

 14.00–15.20  

15.45–17.05  

17.30–18.50   



П
`я

т
н

и
ц

я
 

14.00–15.20 ФіР (зал 6 корп.) Іс.ФКіС (1.415) Комп’ютерна техніка 
(5.304) 

ФіР (зал 6 корп.) Анатомія людини 
(2.401) 

ГОЕ (3.113) 

15.45–17.05 ГОЕ (3.113) Комп’ютерна техніка 
(5.304) 

Іс.ФКіС (1.415) Комп’ютерна техніка 
(5.409) 

Українська мова 
(2.319) 

Анатомія людини 
(2.401) 

17.30–18.50 Комп’ютерна техніка 
(5.304) 

Українська мова (2.319) Ін.мова (2.212) ГОЕ (3.113) Комп’ютерна техніка 
(5.409) 

 

19.10-20.30 Анатомія людини 
(2.401) 

  Анатомія людини 
(2.403) 

  

 
 
 
 
 

 
 

 
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 
для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на 

факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 
1курс (з 15.02 по 19.02.2021 р.) 

 
День 

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

П
о

н
ед

іл
о

к
 

14.00–15.20  ФіР 
(ФЦ Олімп.стиль) 

ФіР 
(ФЦ Олімп.стиль) 

 Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби  
(спорт.зал) 

Українська мова 
(2.212) 

15.45–17.05 Іс.ФКіС 
(1.415) 

ГОЕ (3.113) ГОЕ (3.116) Іс.ФКіС 
(1.417) 

Іс.ФКіС 
(1.418) 

Анатомія людини 
(2.401) 

17.30–18.50 ГОЕ (3.113) Ін.мова 
(2.214) 

Українська мова 
(2.212) 

ГОЕ (3.116) Ін.мова 
(2.308) 

Іс.ФКіС 
(1.418) 

В
ів

т
о

р
о

к
 

14.00–15.20  Практикум з 
гімнастики 
(спорт.зал) 

Анатомія людини 
(2.403) 

 ФіР (ФЦ Олімп.стиль)  

15.45–17.05 Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Анатомія людини 
(2.403) 

Практикум з 
гімнастики 
 (спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

ГОЕ (3.116)  

17.30–18.50 Ін.мова 
(2.214) 

  Ін.мова 
(2.308) 

Українська мова 
(2.212) 

 

С
ер

ед
а 

14.00–15.20       

15.45–17.05      ФВ в ОВС (4.305) 

17.30–18.50      ФВ в ОВС (4.305) 



Ч
ет

в
ер

 

14.00–15.20 Комп’ютерна техніка 
(4.201) 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 
(спорт.зал) 

Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

Комп’ютерна техніка 
(4.205) 

Практикум з 
гімнастики 
 (спорт.зал) 

ФВ в ОВС (4.305) 

15.45–17.05 Анатомія людини 
(2.401) 

Комп’ютерна техніка 
(5.304) 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 
(спорт.зал) 

Анатомія людини 
(2.403) 

Комп’ютерна техніка 
(5.409) 

ФВ в ОВС (4.305) 

17.30–18.50 Українська мова 
(2.319) 

Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

Комп’ютерна техніка 
(5.304) 

Українська мова 
(2.308) 

Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Українська мова 
(2.214) 

П
`я

т
н

и
ц

я
 

14.00–15.20 ФіР 
(Олімп.стиль) 

Іс.ФКіС 
(2.319) 

Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

ФіР 
(Олімп.стиль) 

Анатомія людини 
(2.401) 

ГОЕ 
(2.402) 

15.45–17.05 Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

Іс.ФКіС 
(2.319) 

Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Ін.мова 
(2.308) 

17.30–18.50 Українська мова 
(2.213) 

Українська мова 
(2.214) 

Ін.мова 
(2.308) 

Українська мова 
(2.319) 

 Комп’ютерна техніка 
(5.304) 

19.10-20.30       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

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

1курс (з 22.02 по 26.02.2021 р.) 
 

День 
тижня 

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

П
о

н
ед

іл
о

к
 

14.00–15.20  ФіР 
(ФЦ Олімп.стиль) 

ФіР 
(ФЦ Олімп.стиль) 

 Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 
(спорт.зал) 

Комп’ютерна техніка 
(4.101) 

15.45–17.05 Іс.ФКіС (1.415) ГОЕ (3.113) ГОЕ (3.116) Іс.ФКіС (1.417) Іс.ФКіС (1.418) Анатомія людини 
(2.401) 

17.30–18.50 ГОЕ (3.113) Ін.мова (2.214) Українська мова (2.212) ГОЕ (3.116) Ін.мова (2.308) Іс.ФКіС (4.305) 



В
ів

т
о

р
о

к
 

14.00–15.20  Практикум з 
гімнастики 
(спорт.зал) 

Анатомія людини 
(2.401) 

 ФіР (ФЦ Олімп.стиль)  

15.45–17.05 Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Анатомія людини 
(2.401) 

Практикум з 
гімнастики 
(спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

ГОЕ (3.113)  

17.30–18.50 Ін.мова (2.214)   Ін.мова (2.308) Українська мова (2.213)  

С
ер

ед
а 

14.00–15.20       

15.45–17.05      ФВ в ОВС (4.305) 

17.30–18.50      ФВ в ОВС (4.305) 

Ч
ет

в
ер

 

14.00–15.20 Комп’ютерна техніка 
(5.304) 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 
(спорт.зал) 

Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

Комп’ютерна техніка 
(5.409) 

Практикум з 
гімнастики 
(спорт.зал) 

ФВ в ОВС (4.305) 

15.45–17.05 Анатомія людини 
(2.401) 

Комп’ютерна техніка 
(5.304) 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 
(спорт.зал) 

Анатомія людини 
(2.403) 

Комп’ютерна техніка 
(5.409) 

ФВ в ОВС (4.305) 

17.30–18.50 Українська мова 
(1.415) 

Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

Комп’ютерна техніка 
(5.304) 

Українська мова (1.417) Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Українська мова (2.213) 

П
`я

т
н

и
ц

я
 

14.00–15.20 ФіР 
(Олімп.стиль) 

Іс.ФКіС Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

ФіР 
(Олімп.стиль) 

Анатомія людини 
(2.401) 

ГОЕ (2.402) 

15.45–17.05 Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

Іс.ФКіС (1.417) Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Ін.мова (2.308) 

17.30–18.50 Українська мова 
(1.417) 

Українська мова (1.418) Ін.мова (2.308) Українська мова (1.421)  Комп’ютерна техніка 
(5.304) 

19.10-20.30       

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

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

1курс (з 01.03 по 05.03.2021 р.) 
 

День 
тижня 

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

П
о

н
ед

іл
о

к
 14.00–15.20  ФіР 

 (ФЦ Олімп.стиль) 
ФіР 

(Гребний зал) 
Практикум зі 

спортивних ігор 
(спорт.зал)  

  

15.45–17.05 Іс.ФКіС (1.415) ГОЕ (2.402) ГОЕ (3.112) Іс.ФКіС (1.417) Іс.ФКіС (1.418) Анатомія людини 
(2.401) 

17.30–18.50 ГОЕ (2.402)  Українська мова (1.417) ГОЕ (3.112) Ін.мова (2.308) Іс.ФКіС (1.418) 

В
ів

т
о

р
о

к
 

14.00–15.20 Ін.мова (2.308) Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

Анатомія людини 
(2.401) 

 ФіР 
(ФЦ Олімп.стиль) 

Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

15.45–17.05 Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Анатомія людини 
(2.401) 

Практикум з 
гімнастики 
 (спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

ГОЕ (2.402) Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

17.30–18.50  Ін.мова (2.308)  Ін.мова (2.214) Українська мова  
(2.213) 

Комп’ютерна техніка 
(5.304) 

С
ер

ед
а 

14.00–15.20       

15.45–17.05       

17.30–18.50       

Ч
ет

в
ер

 

14.00–15.20 Комп’ютерна техніка 
(5.409) 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

Комп’ютерна техніка 
(4.101) 

Практикум з 
гімнастики 
 (спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

15.45–17.05 Анатомія людини 
(2.403) 

Комп’ютерна техніка 
(5.409) 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

Анатомія людини 
(2.404) 

Комп’ютерна техніка 
(4.101) 

ФВ в ОВС (4.305) 

17.30–18.50 Українська мова 
(2.213) 

Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

Комп’ютерна техніка 
(5.409) 

Українська мова 
 (2.214) 

Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Українська мова 
(2.308) 

П
`я

т
н

и
ц

я
 

14.00–15.20 ФіР  
(ФЦ Олімп.стиль) 

Іс.ФКіС (1.415) Практикум із силових 
видів спорту  
(спорт.зал)  

ФіР 
(Хол  актової зали) 

Анатомія людини 
(2.404) 

ГОЕ (2.402) 

15.45–17.05 Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

Іс.ФКіС (1.415) Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Ін.мова (2.308) 

17.30–18.50 Українська мова 
(1.417) 

Українська мова  
(1.415) 

Ін.мова (2.308) Українська мова 
(1.418) 

 Комп’ютерна техніка 
(5.304) 

19.10-20.30       



 
 
 
 
 

 
 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

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

1курс (з 08.03 по 12.03.2021 р.) 
 

День 
тижня 

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

П
о

н
ед

іл
о

к
 

14.00–15.20  ФіР 
(ФЦ Олімп.стиль) 

ФіР 
(ФЦ Олімп.стиль) 

 Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 
 (спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

15.45–17.05 Іс.ФКіС (1.415) ГОЕ (2.402) ГОЕ (3.112) Іс.ФКіС (1.417) Іс.ФКіС (1.418) Анатомія людини 
(2.401) 

17.30–18.50 ГОЕ (2.402)  Українська мова (1.417) ГОЕ (3.112) Ін.мова (2.308) Іс.ФКіС (1.418) 

В
ів

т
о

р
о

к
 

14.00–15.20 Ін.мова (2.308) Практикум з 
гімнастики  
(спорт.зал) 

Анатомія людини 
(2.401) 

 ФіР 
(ФЦ Олімп.стиль) 

Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

15.45–17.05 Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Анатомія людини 
(2.401) 

Практикум з 
гімнастики 
(спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

ГОЕ (2.402) Українська мова’ 

17.30–18.50  Ін.мова (2.308)  Ін.мова 
(2.214) 

Українська мова 
(2.213) 

Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

С
ер

ед
а 

14.00–15.20       

15.45–17.05       

17.30–18.50       

Ч
ет

в
ер

 

14.00–15.20 Комп’ютерна техніка 
(5.409) 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 
(спорт.зал) 

Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

Комп’ютерна техніка 
(5.304) 

Практикум з 
гімнастики 
 (спорт.зал) 

 

15.45–17.05 Анатомія людини 
(2.403) 

Комп’ютерна техніка 
(5.409) 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 
(спорт.зал) 

Анатомія людини 
(2.404) 

Комп’ютерна техніка 
(5.304)  

ФВ в ОВС (4.305) 

17.30–18.50 Українська мова 
(2.213) 

Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

Комп’ютерна техніка 
(5.409) 

Українська мова 
 (2.214) 

Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Українська мова 
 (2.308) 



П
`я

т
н

и
ц

я
 

14.00–15.20 ФіР 
(ФЦ Олімп.стиль) 

Іс.ФКіС (1.415) Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

ФіР 
(Гребний зал) 

Анатомія людини 
(2.404) 

ГОЕ (2.402) 

15.45–17.05 Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

Іс.ФКіС (1.415) Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Ін.мова (2.308) 

17.30–18.50 Українська мова 
(1.417) 

Українська мова  
(1.415) 

Ін.мова (2.308) Українська мова 
(1.418) 

 Комп’ютерна техніка 
(5.304) 

19.10-20.30       

 
 
 
 
 
 
 

 
 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

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

1курс (з 15.03 по 19.03.2021 р.) 
 

День 
тижня 

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

П
о

н
ед

іл
о

к
 14.00–15.20  ФіР 

(Гребний зал) 
ФіР 

 (Гребний зал) 
 Практикум зі 

спортивних видів 
боротьби (спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

15.45–17.05 Іс.ФКіС ГОЕ ГОЕ Іс.ФКіС Іс.ФКіС Анатомія людини 

17.30–18.50 ГОЕ  Українська мова  Ін.мова Іс.ФКіС 

В
ів

т
о

р
о

к
 

14.00–15.20 Ін.мова Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

Анатомія людини Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

ФіР 
(хол акт.зали) 

Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

15.45–17.05 Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Анатомія людини Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

ГОЕ Українська мова’ 

17.30–18.50  Ін.мова  Ін.мова Українська мова Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

С
ер

ед
а 

14.00–15.20       

15.45–17.05       

17.30–18.50       



Ч
ет

в
ер

 

14.00–15.20 Комп’ютерна техніка Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

Комп’ютерна техніка Практикум з 
гімнастики  (спорт.зал) 

 

15.45–17.05 Анатомія людини Комп’ютерна техніка Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

Анатомія людини Комп’ютерна техніка ФВ в ОВС 

17.30–18.50 Українська мова Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

Комп’ютерна техніка Українська мова Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Українська мова 

П
`я

т
н

и
ц

я
 

14.00–15.20 ФіР 
(зал фітнесу  корпус 6) 

Іс.ФКіС Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

ФіР 
(зал фітнесу  корпус 6) 

Анатомія людини ГОЕ 

15.45–17.05 Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

Іс.ФКіС ГОЕ Практикум зі 
спортивних ігор 

Ін.мова 

17.30–18.50 Українська мова 
(1.417) 

Українська мова  
(1.415) 

Ін.мова Українська мова 
(1.418) 

 Комп’ютерна техніка 

19.10-20.30       

 
 
 

 
 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

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

1курс (з 22.03 по 26.03.2021 р.) 
 

День 
тижня 

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

П
о

н
ед

іл
о

к
 14.00–15.20  ФіР 

(Гребний зал) 
ФіР 

(Гребний зал) 
 Практикум зі 

спортивних видів 
боротьби (спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

15.45–17.05 Іс.ФКіС (1.415) ГОЕ (2.402) ГОЕ(1.417) Іс.ФКіС (1.418) Іс.ФКіС (1.421) Анатомія людини 
(2.403) 

17.30–18.50 ГОЕ (2.402)  Українська мова (1.415) ГОЕ (1.417) Ін.мова (2.213) Іс.ФКіС (1.418) 

В
ів

т
о

р
о

к
 

14.00–15.20 Ін.мова (2.212) Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

Анатомія людини 
(7.411) 

 ФіР (хол акт.зали) Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

15.45–17.05 Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Анатомія людини 
(7.411) 

Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

ГОЕ 
(1.415)  

Іс.ФКіС (1.417) 

17.30–18.50  Ін.мова (2.212)  Ін.мова (2.213) Українська мова (1.415) Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 



С
ер

ед
а 

14.00–15.20       

15.45–17.05       

17.30–18.50       
Ч

ет
в

ер
 

14.00–15.20 Комп’ютерна техніка 
(5.304)  

Практикум зі 
спортивних видів  

боротьби (спорт.зал) 

Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

Комп’ютерна техніка 
(5.409) 

Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

 

15.45–17.05 Анатомія людини 
(2.403) 

Комп’ютерна техніка 
(5.304) 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

Анатомія людини 
(2.404) 

Комп’ютерна техніка 
(5.409) 

ФВ в ОВС 
(4.305) 

17.30–18.50 Українська мова 
(2.212) 

Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

Комп’ютерна техніка 
(5.304) 

Українська мова (2.213) Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Українська мова (2.214) 

П
`я

т
н

и
ц

я
 

14.00–15.20 ФіР 
(зал фітнесу  корпус 6) 

Іс.ФКіС (1.415) Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

ФіР 
(зал фітнесу  корпус 6) 

Анатомія людини 
(1.418) 

ГОЕ (1.417) 

15.45–17.05 Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

Іс.ФКіС (1.415) Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Ін.мова (2.212) 

17.30–18.50 Українська мова 
(1.417) 

Українська мова (1.415) Ін.мова (2.212) Українська мова (1.418)  Комп’ютерна техніка 
(5.409) 

19.10-20.30       

 
 
 
 
 

 
 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

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

1курс (з 29.03 по 02.04.2021 р.) 
 

День 
тижня 

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

П
о

н
ед

іл
о

к
 14.00–15.20  ФіР 

(Гребний зал) 
ФіР 

(Гребний зал) 
 Практикум зі 

спортивних видів 
боротьби (спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

15.45–17.05 Іс.ФКіС (1.415) ГОЕ (2.402) ГОЕ(1.417) Іс.ФКіС (1.418) Іс.ФКіС (1.421) Анатомія людини 
(2.403) 

17.30–18.50 ГОЕ (2.402)  Українська мова (1.415) ГОЕ (1.417) Ін.мова (2.213) Іс.ФКіС (1.418) 



В
ів

т
о

р
о

к
 

14.00–15.20 Ін.мова (2.212) Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

Анатомія людини 
(7.411) 

 ФіР (хол акт.зали) Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

15.45–17.05 Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Анатомія людини 
(7.411) 

Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

ГОЕ 
(1.415)  

Іс.ФКіС (1.417) 

17.30–18.50  Ін.мова (2.212)  Ін.мова (2.213) Українська мова (1.415) Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

С
ер

ед
а 

14.00–15.20       

15.45–17.05       

17.30–18.50       

Ч
ет

в
ер

 

14.00–15.20 Комп’ютерна техніка Практикум зі 
спортивних видів  

боротьби (спорт.зал) 

Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

Комп’ютерна техніка Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

 

15.45–17.05 Анатомія людини Комп’ютерна техніка Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

Анатомія людини Комп’ютерна техніка ФВ в ОВС (4.305) 

17.30–18.50 Українська мова Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

Комп’ютерна техніка Українська мова Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Українська мова 

П
`я

т
н

и
ц

я
 

14.00–15.20 ФіР 
(зал фітнесу  корпус 6) 

Іс.ФКіС Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

ФіР 
(зал фітнесу  корпус 6) 

Анатомія людини ГОЕ 

15.45–17.05 Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

Іс.ФКіС Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Ін.мова 

17.30–18.50 Українська мова Українська мова Ін.мова Українська мова  Комп’ютерна техніка 

19.10-20.30       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 
для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на 

факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 
1курс (з 05.04 по 09.04.2021 р.) 

 
День 

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

П
о

н
ед

іл
о

к
 14.00–15.20 Іс.ФКіС ФіР ФіР Іс.ФКіС Практикум зі 

спортивних видів 
боротьби (спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

15.45–17.05 Іс.ФКіС ФіР ФіР Іс.ФКіС Іс.ФКіС Анатомія людини 

17.30–18.50 ГОЕ Ін.мова Українська мова ГОЕ Ін.мова Іс.ФКіС 

В
ів

т
о

р
о

к
 

14.00–15.20 Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

Анатомія людини Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

ФіР Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

15.45–17.05 Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Анатомія людини Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

ФіР Іс.ФКіС 

17.30–18.50 Ін.мова   Ін.мова Українська мова Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

С
ер

ед
а 

14.00–15.20       

15.45–17.05       

17.30–18.50       

Ч
ет

в
ер

 

14.00–15.20 Комп’ютерна техніка Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

Комп’ютерна техніка Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

15.45–17.05 Анатомія людини Комп’ютерна техніка Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

Анатомія людини Комп’ютерна техніка ФВ в ОВС 

17.30–18.50 Українська мова Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

Комп’ютерна техніка Українська мова Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Українська мова 

П
`я

т
н

и
ц

я
 

14.00–15.20 ФіР Іс.ФКіС Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

ФіР Анатомія людини ГОЕ 

15.45–17.05 ФіР Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

Іс.ФКіС ФіР Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Ін.мова 

17.30–18.50 Українська мова Українська мова Ін.мова Українська мова  Комп’ютерна техніка 



 
 
 
 
 
 

 
 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

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

1курс (з 12.04 по 16.04.2021 р.) 
 

День 
тижня 

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

П
о

н
ед

іл
о

к
 14.00–15.20 ГОЕ (1.417) ФіР (Гребний зал) ФіР (Гребний зал) Іс.ФКіС (1.418) Практикум зі 

спортивних видів 
боротьби (спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

15.45–17.05 Іс.ФКіС (1.417) ФіР (Гребний зал) ФіР (Гребний зал) Іс.ФКіС (1.418) Іс.ФКіС (1.415) Анатомія людини 
(2.401) 

17.30–18.50 Іс.ФКіС (1.417) Ін.мова (2.212) Українська мова (2.213) ГОЕ (1.418) Ін.мова (2.214) Іс.ФКіС (1.415) 

В
ів

т
о

р
о

к
 

14.00–15.20 Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

Анатомія людини 
(7.408) 

Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

ФіР (Гребний зал) Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

15.45–17.05 Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Анатомія людини 
(7.408) 

Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

ФіР (Гребний зал) Іс.ФКіС (4.305) 

17.30–18.50 Ін.мова (2.212)   Ін.мова (2.214) Українська мова (2.213) Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

С
ер

ед
а 

14.00–15.20       

15.45–17.05       

17.30–18.50       

Ч
ет

в
ер

 

14.00–15.20 Комп’ютерна техніка 
(5.409) 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

Комп’ютерна техніка 
(4.201) 

Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

15.45–17.05 Анатомія людини 
(2.401) 

Комп’ютерна техніка 
(5.409) 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

Анатомія людини 
(2.403) 

Комп’ютерна техніка 
(4.201) 

ФВ в ОВС (4.305) 

17.30–18.50 Українська мова 
(2.212) 

Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

Комп’ютерна техніка 
(5.409) 

Українська мова (2.213) Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Українська мова (2.214) 



П
`я

т
н

и
ц

я
 

14.00–15.20 ФіР 
 (Гребний зал) 

Іс.ФКіС (1.415) 
 

Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

ФіР 
(Гребний зал) 

Анатомія людини 
(2.403) 

ГОЕ (2.402) 

15.45–17.05 ФіР 
(Гребний зал) 

Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

Іс.ФКіС (1.415) ФіР 
(Гребний зал) 

Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Ін.мова (2.214) 

17.30–18.50 Українська мова 
(2.212) 

Українська мова (2.213) Ін.мова (1.415) Українська мова (2.214)  Комп’ютерна техніка 

19.10-20.30       

 
 
 
 
 
 

 
 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

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

1курс (з 19.04 по 23.04.2021 р.) 
 

День 
тижня 

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

П
о

н
ед

іл
о

к
 

14.00–15.20 Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

ФіР ФіР Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

 

15.45–17.05 Іс.ФКіС ФіР ФіР Іс.ФКіС Іс.ФКіС Анатомія людини 

17.30–18.50 Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

Українська мова Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Іс.ФКіС 

В
ів

т
о

р
о

к
 

14.00–15.20 Іс.ФКіС Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

Анатомія людини Іс.ФКіС ФіР Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

15.45–17.05 Практикум зі 
спортивного танцю 

Анатомія людини Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивних ігор 

ФіР Іс.ФКіС 

17.30–18.50 Ін.мова Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

Ін.мова Українська мова Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

С
ер

ед
а 

14.00–15.20       

15.45–17.05       

17.30–18.50       



Ч
ет

в
ер

 

14.00–15.20 Комп’ютерна техніка Іс.ФКіС Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

Комп’ютерна техніка Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

15.45–17.05 Анатомія людини Комп’ютерна техніка Іс.ФКіС Анатомія людини Комп’ютерна техніка ФВ в ОВС 

17.30–18.50 Українська мова  Комп’ютерна техніка Українська мова Іс.ФКіС Українська мова 

П
`я

т
н

и
ц

я
 

14.00–15.20 ФіР Іс.ФКіС Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

ФіР Анатомія людини Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

15.45–17.05 ФіР Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

Іс.ФКіС ФіР Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

Ін.мова 

17.30–18.50 Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Українська мова  Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

 Комп’ютерна техніка 

19.10-20.30       

 
 
 
 

 
 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

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

1курс (з 26.04 по 30.04.2021 р.) 
 

День 
тижня 

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

П
о

н
ед

іл
о

к
 

14.00–15.20 Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

ФіР ФіР Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

15.45–17.05 Іс.ФКіС ФіР ФіР Іс.ФКіС Іс.ФКіС Анатомія людини 

17.30–18.50 Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

Українська мова Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Іс.ФКіС 

В
ів

т
о

р
о

к
 

14.00–15.20 Іс.ФКіС Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

Анатомія людини Іс.ФКіС ФіР Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

15.45–17.05 Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

Анатомія людини Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

ФіР Українська мова 

17.30–18.50 Ін.мова Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

Ін.мова Українська мова Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 



С
ер

ед
а 

14.00–15.20       

15.45–17.05       

17.30–18.50       
Ч

ет
в

ер
 

14.00–15.20 Комп’ютерна техніка Іс.ФКіС Практикум із силових 
видів спорту 
(спорт.зал) 

Комп’ютерна техніка Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

Іс.ФКіС 

15.45–17.05 Анатомія людини Комп’ютерна техніка Іс.ФКіС Анатомія людини Комп’ютерна техніка ФВ в ОВС 

17.30–18.50 Українська мова Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

Комп’ютерна техніка Українська мова Іс.ФКіС Українська мова 

П
`я

т
н

и
ц

я
 

14.00–15.20 ФіР Іс.ФКіС Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

ФіР Анатомія людини Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

15.45–17.05 ФіР Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

Іс.ФКіС ФіР Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

Ін.мова 

17.30–18.50 Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Українська мова Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

Комп’ютерна техніка 

19.10-20.30       

 
 
 
 
 
 

 
 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

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

1курс (з 03.05 по 07.05.2021 р.) 
 

День 
тижня 

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

П
о

н
ед

іл
о

к
 

14.00–15.20 Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

ФіР (Гребний зал) ФіР (Гребний зал) Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

 

15.45–17.05 Іс.ФКіС (1.417) ФіР (Гребний зал) ФіР (Гребний зал) Іс.ФКіС (1.418) Іс.ФКіС (1.421) Анатомія людини 
(2.401) 

17.30–18.50 Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби 

Українська мова (1.208) Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

Іс.ФКіС (1.421) 



В
ів

т
о

р
о

к
 

14.00–15.20 Іс.ФКіС (1.417) Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

Анатомія людини  
(2.213) 

Іс.ФКіС1.418) ФіР (Гребний зал) Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

15.45–17.05 Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

Анатомія людини 
(2.213) 

 Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

ФіР (Гребний зал) Українська мова (1.208) 

17.30–18.50 Ін.мова (2.213) Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

Ін.мова (2.214) Українська мова (1.208)  Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

С
ер

ед
а 

14.00–15.20       

15.45–17.05       

17.30–18.50       

Ч
ет

в
ер

 

14.00–15.20 Комп’ютерна техніка 
(5.304) 

Іс.ФКіС (1.417) Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

Комп’ютерна техніка 
(5.409) 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

Іс.ФКіС (4.307) 

15.45–17.05 Анатомія людини Комп’ютерна техніка 
(5.304) 

Іс.ФКіС (1.417) Анатомія людини 
(2.404) 

Комп’ютерна техніка 
(5.409) 

ФВ в ОВС (4.307) 

17.30–18.50 Українська мова 
(1.201) 

 Комп’ютерна техніка 
(5.304) 

Українська мова(1.208) Іс.ФКіС (1.417) Українська мова (4.307) 

П
`я

т
н

и
ц

я
 

14.00–15.20 ФіР (Гребний зал) Іс.ФКіС (1.417) Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

ФіР (Гребний зал) Анатомія людини 
(2.404) 

Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

15.45–17.05 ФіР (Гребний зал) Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

Іс.ФКіС (1.417) ФіР (Гребний зал) Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

Ін.мова (2.214) 

17.30–18.50 Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Українська мова  Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

 Комп’ютерна техніка 
(5.304) 

19.10-20.30       

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

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

1курс (з 10.05 по 14.05.2021 р.) 
 

День 
тижня 

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

П
о

н
ед

іл
о

к
 

14.00–15.20 Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

ФіР (Гребний зал) ФіР (Гребний зал) Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

 

15.45–17.05 Іс.ФКіС (1.417) ФіР (Гребний зал) ФіР (Гребний зал) Іс.ФКіС (1.418) Іс.ФКіС (1.421) Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

17.30–18.50 Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

Іс.ФКіС (1.421) 

В
ів

т
о

р
о

к
 

14.00–15.20 Іс.ФКіС (1.417) Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

Іс.ФКіС (1.418) ФіР (Гребний зал) Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) (спорт.зал) 

15.45–17.05 Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

ФіР (Гребний зал) Українська мова (1.208) 

17.30–18.50 Ін.мова (2.213)  Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

Ін.мова (2.214) Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

С
ер

ед
а 

14.00–15.20       

15.45–17.05       

17.30–18.50       

Ч
ет

в
ер

 

14.00–15.20 Комп’ютерна техніка 
(5.304) 

Іс.ФКіС (1.417) Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

Комп’ютерна техніка 
(5.409) 

Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

Іс.ФКіС (4.305)  

15.45–17.05 Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Комп’ютерна техніка 
(5.304) 

Іс.ФКіС (1.417) Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

Комп’ютерна техніка 
(5.409) 

ФВ в ОВС (4.305) 

17.30–18.50 Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

Комп’ютерна техніка 
(5.304) 

Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Іс.ФКіС (1.417) Українська мова (4.305) 



П
`я

т
н

и
ц

я
 

14.00–15.20 ФіР (Гребний зал) Іс.ФКіС (1.417) Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

ФіР (Гребний зал) Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

15.45–17.05 ФіР (Гребний зал) Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

Іс.ФКіС (1.417) ФіР (Гребний зал) Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

Ін.мова (2.214) 

17.30–18.50 Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

 Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

 Комп’ютерна техніка 
(5.304) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

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

1курс (з 17.05 по 21.05.2021 р.) 
 

День 
тижня 

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

П
о

н
ед

іл
о

к
 

12.15–13.35   Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

 Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

 

14.00–15.20 Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

ФіР (Гребний зал) ФіР (Гребний зал) Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивних ігор   

(спорт.зал) 

15.45–17.05 Іс.ФКіС (1.417) ФіР (Гребний зал) ФіР (Гребний зал) Іс.ФКіС (1.418) Іс.ФКіС (1.421) Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

17.30–18.50 Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

 Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

 Іс.ФКіС (1.421) 

В
ів

т
о

р
о

к
 

12.15–13.35  Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

    

14.00–15.20 Іс.ФКіС (1.417) Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

Практикум з 
гімнастики(спорт.зал) 

Іс.ФКіС (1.418) ФіР (Гребний зал) Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

15.45–17.05 Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

 Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

ФіР (Гребний зал) Українська мова (1.208) 



17.30–18.50 Ін.мова (2.213)  Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

Ін.мова (2.214) Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

ФВ в ОВС (1.208) 

С
ер

ед
а 

14.00–15.20       

15.45–17.05       

17.30–18.50       

Ч
ет

в
ер

 

12.15–13.35  Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

    

14.00–15.20 Комп’ютерна техніка 
(5.304) 

Іс.ФКіС (1.417) Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

Комп’ютерна техніка 
(5.409) 

Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

Іс.ФКіС (4.305) 

15.45–17.05 Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Комп’ютерна техніка 
(5.304) 

Іс.ФКіС (1.417) Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

Комп’ютерна техніка 
(5.409) 

ФВ в ОВС (4.305) 

17.30–18.50 Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

 Комп’ютерна техніка 
(5.304) 

Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

Іс.ФКіС (1.417) Українська мова (4.305) 

П
`я

т
н

и
ц

я
 

12.15–13.35  Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

    

14.00–15.20 ФіР (Олімпійський 
стиль) 

Іс.ФКіС (1.417) Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

ФіР (Олімпійський 
стиль) 

Практикум з 
гімнастики (спорт.зал) 

Практикум зі 
спортивного танцю 

(хол акт.зали) 

15.45–17.05 ФіР (Олімпійський 
стиль) 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

Іс.ФКіС (1.417) ФіР (Олімпійський 
стиль) 

Практикум зі 
спортивних видів 

боротьби (спорт.зал) 

Ін.мова  (2.214) 

17.30–18.50 Практикум зі 
спортивного 

танцю(хол акт.зали) 

  Практикум зі 
спортивних ігор 

(спорт.зал) 

 Комп’ютерна техніка 
(4.101) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

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

1курс (з 24.05 по 04.06. 2021 р.) 
 

День 
тижня 

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

П
о

н
ед

іл
о

к
 14.00–15.20 Практика зі спортивного туризму та орієнтування  

15.45–17.05 Практика зі спортивного туризму та орієнтування  

17.30–18.50 Практика зі спортивного туризму та орієнтування  

В
ів

т
о

р
о

к
 14.00–15.20 Практика зі спортивного туризму та орієнтування  

15.45–17.05 Практика зі спортивного туризму та орієнтування  

17.30–18.50 Практика зі спортивного туризму та орієнтування  

С
ер

ед
а 

14.00–15.20 Практика зі спортивного туризму та орієнтування  

15.45–17.05 Практика зі спортивного туризму та орієнтування  

17.30–18.50 Практика зі спортивного туризму та орієнтування  

Ч
ет

в
ер

 

14.00–15.20 Практика зі спортивного туризму та орієнтування  

15.45–17.05 Практика зі спортивного туризму та орієнтування  

17.30–18.50 Практика зі спортивного туризму та орієнтування  

П
` я т н и ц я
 14.00–15.20 Практика зі спортивного туризму та орієнтування  



15.45–17.05 Практика зі спортивного туризму та орієнтування  

17.30–18.50 Практика зі спортивного туризму та орієнтування  

 


