
          ЗАТВЕРДЖУЮ  
Перший проректор з НПР 
_____________ Дутчак М.В. 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2019-2020 навчального року 

для студентів, які здобувають ступінь бакалавра на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 
І курс (з 18.11 по 13.12.2019 р.) 

 

          
Начальник навчального-методичного відділу______________            Декан факультету здоров’я, фізичного виховання та туризму ________________ 

День 
тижня Час 13-ЗФ1 13-ЗФ2 13-ЗФ3 13-ЗФ4 13-ЗФ5 13-ФВ3 

П
он

ед
іл

ок
 12.15-13.35 Практикум із силових 

видів спорту Анатомія людини  (1.207) Фітнес Практикум зі спортивних 
видів боротьби Біохімія (2.402)  

14.00-15.20  Біохімія (1.209) Практикум з 
оздоровчого фітнесу Біохімія (1.209)  Практикум з плавання 

(бас.) 

15.45-17.05   Біохімія (2.404) Анатомія людини (2.401) Анатомія людини 
(2.404) Біохімія (2.213) 

17.20-18.40       

   
   

В
ів

то
ро

к 12.15-13.35 Фітнес Практикум зі 
спортивного танцю Анатомія людини (2.402) Практикум із силових 

видів спорту 
Практикум із силових 

видів спорту  

14.00-15.20 Анатомія людини (2.403)  Практикум з 
оздоровчого фітнесу  Іноземна мова (2.213)  

15.45-17.05 Біохімія (2.403)      

17.20-18.40  

С
ер

ед
а 

10.30-11.50     Біохімія (2.403)  

12.15-13.35 Практикум із силових 
видів спорту 

Практикум зі спортивних 
видів боротьби Фітнес  Фітнес Фізичне виховання (4.301) 

14.00-15.20 Вступ до спец.(1.417) Фітнес Основи вимірювань 
(4.101) Іноземна мова Основи вимірювань 

(4.201) 
Практикум з плавання 

(бас.) 

15.45-17.05 Фітнес Вступ до спец.(1.417) Біохімія (2.403) Основи вимірювань 
(4.201) Іноземна мова  

17.20-18.40       

Ч
ет

ве
р 

12.15-13.35 Іноземна мова Практикум зі спортивних 
видів боротьби 

Практикум із силових 
видів спорту 

Практикум із силових 
видів спорту Практикум з плавання Іноземна мова 

14.00-15.20 Основи вимірювань 
(4.201) Біохімія (2.402) Вступ до спец.(1.410) Фітнес Вступ до спец.(1.417) Вступ до спеціальності 

(4.307) 

15.45-17.05 Практикум зі спортивних 
видів боротьби 

Основи вимірювань 
(4.201)  Вступ. до спец.(1.410) Фітнес Біохімія (2.402) 

П
’я

тн
иц

я 12.15-13.35 Біохімія (2.403) Практикум зі 
спортивного танцю Іноземна мова Фітнес Практикум із силових 

видів спорту  

14.00-15.20 Практикум зі спортивних 
видів боротьби Фітнес Практикум із силових 

видів спорту Біохімія (2.403) Практикум з плавання Основи вимірювань 
(4.201) 

15.45-17.05  Іноземна мова  Практикум зі спортивних 
видів боротьби 

 Анатомія людини  (2.403) 


