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РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

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

1 курс (з 16.09 по 18.09.2020 р.) 
 

День 
тижня 

Час 13-ФТ1 13-ФТ2 13-ФТ3 13-ФТ4 13-ФТ5 

П
он

ед
іл

ок
 14.00–15.20      

15.45– 17.05      

17.30– 18.50      

В
ів

то
ро

к 14.00–15.20      
15.45– 17.05      
17.30– 18.50      

С
ер

ед
а 

14.00–15.20 Фізичне виховання 
(гімнастика) (зал) 

Іноземна мова (2.201) Фізичне виховання 
(гімнастика) (зал) 

Іноземна мова (2.203)  

15.45– 17.05 Іноземна мова (2.204) Фізичне виховання 
(гімнастика) (зал) 

Іноземна мова (2.212) Фізичне виховання 
(гімнастика) (зал) 

Фізичне виховання 
(гімнастика) (зал) 

17.30– 18.50  Фізичне виховання 
(гімнастика) (зал) 

 Фізичне виховання 
(гімнастика) (зал) 

Іноземна мова (2.213) 

Че
тв

ер
 14.00–15.20 Основи практичної діяльності у ФТ і ЕТ (вступ до спеціальності) (ОПД) 

15.45– 17.05 Соціально-гуманітарні науки  
17.30– 18.50 Нормальна анатомія людини  

П
`я

тн
иц

я 14.00–15.20 Основи практичної діяльності у ФТ і ЕТ (вступ до спеціальності) 
15.45– 17.05 Соціально-гуманітарні науки 
17.30– 18.50 Гігієна та основи екології  

 

 

 

 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 
1 курс (з 21.09 по 25.09.2020 р.) 

 

День 
тижня 

Час 13-ФТ1 13-ФТ2 13-ФТ3 13-ФТ4 13-ФТ5 13-ФТ6 

П
он

ед
іл

ок
 

14.00–15.20 Іноземна мова (2.204) Соціально-
гуманітарні науки  

(2.202) 

Іноземна мова (2.213)  Соціально-
гуманітарні науки 

(2.203) 

Фізичне виховання 
(гімнастика)  (зал) 

15.45– 17.05 Гігієна та основи 
екології (1.421) 

Іноземна мова (2.204) Соціально-
гуманітарні науки  

(2.214) 

Іноземна мова (2.203) Іноземна мова (2.213) Соціально-
гуманітарні науки 

(2.90)  
17.30– 18.50 Соціально-

гуманітарні науки  
(2.203) 

Гігієна та основи 
екології  (1.421) 

 Соціально-
гуманітарні науки 

(2.204) 

Фізичне виховання 
(гімнастика)  (зал) 

ОПД (2.90) 

В
ів

то
ро

к 

14.00–15.20 ОПД (1.403) Фізичне виховання 
(гімнастика)  (зал) 

Гігієна та основи 
екології  (2.402) 

Нормальна анатомія 
людини  (2.401) 

 Нормальна анатомія 
людини  (2.319) 

15.45– 17.05 Фізичне виховання 
(гімнастика) (зал) 

ОПД (1.405) Нормальна анатомія 
людини  (2.401) 

Гігієна та основи 
екології  (2.402) 

Нормальна анатомія 
людини  (2.403) 

Соціально-
гуманітарні науки 

(2.319)  
17.30– 18.50 Фізичне виховання 

(гімнастика) (зал) 
 ОПД (1.405)  Гігієна та основи 

екології (2.402)  
 

С
ер

ед
а 

14.00–15.20 Нормальна анатомія 
людини (2.403) 

Соціально-
гуманітарні науки  

(2.202) 

Фізичне виховання 
(гімнастика)  (зал) 

ОПД (1.409) Соціально-
гуманітарні науки  

(2.213) 

Гігієна та основи 
екології  (3.316) 

15.45– 17.05 Соціально-
гуманітарні науки  

(2.202) 

Нормальна анатомія 
людини  (2.403) 

Соціально-
гуманітарні науки 

(2.213) 

Фізичне виховання 
(гімнастика) (зал) 

ОПД (1.409) Іноземна мова (2.212) 

17.30– 18.50   Фізичне виховання 
(гімнастика) (зал) 

Соціально-
гуманітарні науки 

(2.213) 

Фізичне виховання 
(гімнастика) (зал) 

Соціально-
гуманітарні науки  

(2.90) 

Че
тв

ер
 14.00–15.20 Основи практичної діяльності у ФТ і ЕТ  

15.45– 17.05 Соціально-гуманітарні науки 
17.30– 18.50 Нормальна анатомія людини 

П
`я

тн
иц

я 14.00–15.20 Основи практичної діяльності у ФТ і ЕТ  
15.45– 17.05 Соціально-гуманітарні науки 
17.30– 18.50 Гігієна та основи екології 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 
1 курс (з 28.09 по 02.10.2020 р.) 

День 
тижня 

Час 13-ФТ1 13-ФТ2 13-ФТ3 13-ФТ4 13-ФТ5 13-ФТ6 

П
он

ед
іл

ок
 

14.00–15.20 Іноземна мова 
(2.204) 

Соціально-
гуманітарні науки 

(2.201) 

Іноземна мова 
(2.213) 

 Соціально-
гуманітарні науки 

(2.203) 

Фізичне виховання 
(гімнастика) 

15.45– 17.05 Соціально-
гуманітарні науки 

(2.201) 

Іноземна мова 
(2.204) 

Соціально-
гуманітарні науки  

(2.319) 

Іноземна мова 
(2.203) 

Іноземна мова 
(2.213) 

ОПД (1.418) 

17.30– 18.50    Соціально-
гуманітарні науки 

(2.201) 

 Соціально-
гуманітарні науки 

(1.418) 

В
ів

то
ро

к 

14.00–15.20 ОПД (1.403) Фізичне виховання 
(гімнастика) (зал) 

Соціально-
гуманітарні науки  

(2.202) 

Нормальна анатомія 
людини  (2.401) 

Соціально-
гуманітарні науки  

(2.213) 

Нормальна анатомія 
людини  (2.403) 

15.45– 17.05 Фізичне виховання 
(гімнастика) (зал) 

ОПД (1.405) Нормальна анатомія 
людини  (2.401) 

Соціально-
гуманітарні науки  

(2.202) 

Нормальна анатомія 
людини  (2.403) 

Соціально-
гуманітарні науки 

(2.90)   
17.30– 18.50 Соціально-

гуманітарні науки 
(2.202) 

Соціально-
гуманітарні науки  

(2.213) 

ОПД (1.405)    

С
ер

ед
а 

14.00–15.20 Нормальна анатомія 
людини  (2.403) 

Соціально-
гуманітарні науки  

(2.202) 

Фізичне виховання 
(гімнастика) (зал) 

ОПД (1.409) Соціально-
гуманітарні науки  

(2.213) 

 

15.45– 17.05 Соціально-
гуманітарні науки 

(2.202) 

Нормальна анатомія 
людини  (2.403) 

Соціально-
гуманітарні науки  

(2.213) 

Фізичне виховання 
(гімнастика)  (зал) 

ОПД (1.409) Іноземна мова 
(2.212) 

17.30– 18.50    Соціально-
гуманітарні науки 

(2.202) 

Фізичне виховання 
(гімнастика)  (зал) 

Соціально-
гуманітарні науки 

(2.319) 

Че
тв

ер
 14.00–15.20 Основи практичної діяльності у ФТ і ЕТ (вступ до спеціальності) 

15.45– 17.05 Соціально-гуманітарні науки 
17.30– 18.50 Нормальна анатомія людини 

П
`я

тн
иц

я 14.00–15.20 Основи практичної діяльності у ФТ і ЕТ (вступ до спеціальності) 
15.45– 17.05 Соціально-гуманітарні науки 
17.30– 18.50 Гігієна та основи екології 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 
1 курс (з 05.10 по 09.10.2020 р.) 

 

День 
тижня 

Час 13-ФТ1 13-ФТ2 13-ФТ3 13-ФТ4 13-ФТ5 13-ФТ6 

П
он

ед
іл

ок
 14.00–15.20 Іноземна мова (2.214) Соціально-гуманітарні 

науки (1.403) 
Іноземна мова (2.308)  Соціально-гуманітарні 

науки (1.405)  
Фізичне виховання 
(гімнастика) - зал 

15.45– 17.05 Соціально-гуманітарні 
науки (1.403) 

Іноземна мова (2.212) Соціально-гуманітарні 
науки (1.405) 

Іноземна мова (2.214) Іноземна мова (2.308) ГОЕ (1.406) 

17.30– 18.50    Соціально-гуманітарні 
науки (1.403)  

 Соціально-гуманітарні 
науки (1.406) 

В
ів

то
ро

к 

14.00–15.20 Гігієна та основи 
екології (3.113) 

Фізичне виховання 
(гімнастика) - зал 

Соціально-гуманітарні 
науки (1.403) 

Нормальна анатомія 
людини (2.403) 

Соціально-гуманітарні 
науки (1.405) 

Нормальна анатомія 
людини (2.404) 

15.45– 17.05 Фізичне виховання 
(гімнастика) - зал 

Гігієна та основи 
екології (3.113) 

Нормальна анатомія 
людини (2.403) 

Соціально-гуманітарні 
науки (1.403) 

Нормальна анатомія 
людини (2.404) 

Соціально-гуманітарні 
науки (1.405) 

17.30– 18.50 Соціально-гуманітарні 
науки (1.403)  

Соціально-гуманітарні 
науки (1.405) 

Гігієна та основи 
екології (3.113) 

   

С
ер

ед
а 

14.00–15.20 Нормальна анатомія 
людини (2.403) 

Соціально-гуманітарні 
науки (1.403) 

Фізичне виховання 
(гімнастика) - зал 

Гігієна та основи 
екології (3.113) 

Соціально-гуманітарні 
науки (1.405) 

 

15.45– 17.05 Соціально-гуманітарні 
науки (1.403) 

Нормальна анатомія 
людини (2.403) 

Соціально-гуманітарні 
науки (1.405) 

Фізичне виховання 
(гімнастика) - зал 

Гігієна та основи 
екології (3.113) 

Іноземна мова (2.308) 

17.30– 18.50    Соціально-гуманітарні 
науки (1.403) 

Фізичне виховання 
(гімнастика) - зал 

Соціально-гуманітарні 
науки (1.405) 

Че
тв

ер
 14.00–15.20 Основи практичної діяльності у ФТ і ЕТ 

15.45– 17.05 Соціально-гуманітарні науки 
17.30– 18.50 Нормальна анатомія людини 

П
`я

тн
иц

я 14.00–15.20 Основи практичної діяльності у ФТ і ЕТ 
15.45– 17.05 Соціально-гуманітарні науки 
17.30– 18.50 Гігієна та основи екології 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 
1 курс (з 12.10 по 16.10.2020 р.) 

 

День 
тижня 

Час 13-ФТ1 13-ФТ2 13-ФТ3 13-ФТ4 13-ФТ5 13-ФТ6 

П
он

ед
іл

ок
 14.00–15.20 Іноземна мова (2.214) Соціально-гуманітарні 

науки (1.403) 
Іноземна мова (2.308)  СГН (1.405) Фізичне виховання 

(гімнастика) - зал 
15.45– 17.05 Соціально-гуманітарні 

науки (1.403) 
Іноземна мова (2.212) Соціально-гуманітарні 

науки (1.405) 
Іноземна мова (2.214) Іноземна мова (2.308) ОПД (1.406) 

17.30– 18.50  Іноземна мова (2.214)  Соціально-гуманітарні 
науки (1.403) 

Іноземна мова (2.308) Соціально-гуманітарні 
науки (1.406) 

В
ів

то
ро

к 

14.00–15.20 ОПД (1.403) Фізичне виховання 
(гімнастика) - зал 

Соціально-гуманітарні 
науки (1.405) 

Нормальна анатомія 
людини (2.403) 

Соціально-гуманітарні 
науки (1.406) 

Нормальна анатомія 
людини (2.404) 

15.45– 17.05 Фізичне виховання 
(гімнастика) - зал  

ОПД (1.403) Нормальна анатомія 
людини (2.403) 

Соціально-гуманітарні 
науки (1.405)  

Нормальна анатомія 
людини (2.404) 

Соціально-гуманітарні 
науки (1.406) 

17.30– 18.50 Соціально-гуманітарні 
науки (1.403) 

Соціально-гуманітарні 
науки (1.405) 

ОПД (1.406) Іноземна мова (2.212)  Іноземна мова (2.308) 

С
ер

ед
а 

14.00–15.20 Нормальна анатомія 
людини (2.404) 

Соціально-гуманітарні 
науки (1.403) 

Фізичне виховання 
(гімнастика) - зал 

ОПД (1.405) Соціально-гуманітарні 
науки (1.406) 

 

15.45– 17.05 Соціально-гуманітарні 
науки (1.403) 

Нормальна анатомія 
людини (2.404) 

Соціально-гуманітарні 
науки (1.405) 

Фізичне виховання 
(гімнастика) - зал 

ОПД (1.406) Іноземна мова (2.308) 

17.30– 18.50 Іноземна мова (2.212)  Іноземна мова (2.214) Соціально-гуманітарні 
науки (1.403) 

Фізичне виховання 
(гімнастика) -зал 

Соціально-гуманітарні 
науки (1.405) 

Че
тв

ер
 14.00–15.20 Основи практичної діяльності у ФТ і ЕТ 

15.45– 17.05 Соціально-гуманітарні науки 
17.30– 18.50 Нормальна анатомія людини 

П
`я

тн
иц

я 14.00–15.20 Гігієна та основи екології 
15.45– 17.05 Соціально-гуманітарні науки 
17.30– 18.50  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на І семестр 2020/2021 навчального року 
для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

1 курс (з 19.10 по 23.10.2020 р.) 
 

День 
тижня 

Час 13-ФТ1 13-ФТ2 13-ФТ3 13-ФТ4 13-ФТ5 13-ФТ6 

П
он

ед
іл

ок
 14.00–15.20 Іноземна мова (2.214) Соціально-гуманітарні 

науки (1.403) 
Іноземна мова (2.308)  Соціально-гуманітарні 

науки (1.405) 
Фізичне виховання 
(гімнастика) - зал 

15.45– 17.05 Соціально-гуманітарні 
науки (1.403) 

ОПД (1.407) Соціально-гуманітарні 
науки (1.405) 

Іноземна мова (2.214) Іноземна мова (2.308) Гігієна та основи 
екології (1.406) 

17.30– 18.50  Іноземна мова (2.214)  Соціально-гуманітарні 
науки (1.403)  

Іноземна мова (2.308) Соціально-гуманітарні 
науки (1.406) 

В
ів

то
ро

к 

14.00–15.20 ОПД (1.403) Фізичне виховання 
(гімнастика) - зал 

Соціально-гуманітарні 
науки (1.405) 

Гігієна та основи 
екології (3.113) 

 Соціально-гуманітарні 
науки (1.406) 

15.45– 17.05 Фізичне виховання 
(гімнастика) - зал 

Іноземна мова (2.214) Гігієна та основи 
екології (3.113) 

Соціально-гуманітарні 
науки (1.403) 

Соціально-гуманітарні 
науки (1.405) 

ОПД (.406) 

17.30– 18.50 Соціально-гуманітарні 
науки (1.403) 

Соціально-гуманітарні 
науки (1.405)  

ОПД (1.406) Іноземна мова (2.212) Гігієна та основи 
екології (3.113) 

Іноземна мова (2.308) 

С
ер

ед
а 

14.00–15.20 Гігієна та основи 
екології (3.113) 

Соціально-гуманітарні 
науки (1.403) 

Фізичне виховання 
(гімнастика) - зал 

ОПД (1.405) Соціально-гуманітарні 
науки (1.406) 

 

15.45– 17.05 Соціально-гуманітарні 
науки (1.403)  

Гігієна та основи 
екології (3.113) 

Соціально-гуманітарні 
науки (1.405)  

Фізичне виховання 
(гімнастика) - зал 

ОПД (1.406) Іноземна мова (2.308) 

17.30– 18.50 Іноземна мова (2.214)  Іноземна мова (2.308) Соціально-гуманітарні 
науки (1.403) 

Фізичне виховання 
(гімнастика) - зал 

 

Че
тв

ер
 14.00–15.20 Основи практичної діяльності у ФТ і ЕТ 

15.45– 17.05 Нормальна анатомія людини 
17.30– 18.50  

П
`я

тн
иц

я 14.00–15.20 Гігієна та основи екології 
15.45– 17.05 Нормальна анатомія людини 
17.30– 18.50  

 
 
 
 
 
 
 
 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 
1 курс (з 26.10 по 30.10.2020 р.) 

День 
тижня 

Час 13-ФТ1 13-ФТ2 13-ФТ3 13-ФТ4 13-ФТ5 13-ФТ6 

П
он

ед
іл

ок
 14.00–15.20 Іноземна мова (2.214) Соціально-гуманітарні 

науки (1.403) 
Іноземна мова (2.308) Гігієна та основи 

екології (1.405) 
Соціально-гуманітарні 

науки (1.406) 
Фізичне виховання 
(гімнастика) - зал 

15.45– 17.05 Соціально-гуманітарні 
науки (1.403) 

Іноземна мова (2.212) Соціально-гуманітарні 
науки (1.405) 

Іноземна мова (2.214) Іноземна мова (2.308) ОПД (1.406) 

17.30– 18.50 Гігієна та основи 
екології (1.403) 

  Соціально-гуманітарні 
науки (1.405) 

 Іноземна мова (2.308) 

В
ів

то
ро

к 

14.00–15.20 ОПД (1.403) Фізичне виховання 
(гімнастика) - зал 

Соціально-гуманітарні 
науки (1.405) 

Нормальна анатомія 
людини (2.403) 

Нормальна анатомія 
людини (2.404) 

Соціально-гуманітарні 
науки (1.406) 

15.45– 17.05 Фізичне виховання 
(гімнастика) - зал 

ОПД (1.403) Нормальна анатомія 
людини (2.403) 

Соціально-гуманітарні 
науки (1.405) 

 Соціально-гуманітарні 
науки (1.406) 

ГОЕ (3.116) 

17.30– 18.50 Соціально-гуманітарні 
науки (1.403) 

Соціально-гуманітарні 
науки (1.405) 

ОПД (1.406)  Гігієна та основи 
екології (3.113) 

 

С
ер

ед
а 

14.00–15.20 Гігієна та основи 
екології (3.113) 

Соціально-гуманітарні 
науки (1.403) 

Фізичне виховання 
(гімнастика) - зал 

ОПД (1.405) Соціально-гуманітарні 
науки (1.406) 

Нормальна анатомія 
людини (2.404) 

15.45– 17.05 Соціально-гуманітарні 
науки (1.403) 

Гігієна та основи 
екології (3.113) 

Соціально-гуманітарні 
науки (1.405) 

Фізичне виховання 
(гімнастика) - зал 

ОПД (1.406) Нормальна анатомія 
людини (2.404) 

17.30– 18.50 Нормальна анатомія 
людини (2.403) 

Нормальна анатомія 
людини (2.404) 

Гігієна та основи 
екології (3.113) 

Соціально-гуманітарні 
науки (1.405) 

Фізичне виховання 
(гімнастика) - зал 

ОПД (1.406) 

Че
тв

ер
 

14.00–15.20 Нормальна анатомія 
людини (2.403) 

Фізичне виховання 
(гімнастика) - зал 

Нормальна анатомія 
людини (2.404) 

Гігієна та основи 
екології (3.113) 

ОПД (1.407) Соціально-гуманітарні 
науки (1.406) 

15.45– 17.05 Фізичне виховання 
(гімнастика) - зал 

 Нормальна анатомія 
людини (2.403) 

Гігієна та основи 
екології (3.113) 

ОПД (1.405) Нормальна анатомія 
людини (2.404) 

Соціально-гуманітарні 
науки (1.406) 

17.30– 18.50  Гігієна та основи 
екології (3.113) 

ОПД (1.405) Нормальна анатомія 
людини (2.403) 

 Фізичне виховання 
(гімнастика) - зал 

П
`я

тн
иц

я 

14.00–15.20 ОПД (1.405) Іноземна мова (2.212) Фізичне виховання 
(гімнастика) - зал 

Іноземна мова (2.214) Гігієна та основи 
екології (3.113) 

Іноземна мова (2.308) 

15.45– 17.05 Іноземна мова (2.212) ОПД (1.405) Іноземна мова (2.214) Фізичне виховання 
(гімнастика) - зал 

Іноземна мова (2.308) Гігієна та основи 
екології (3.113) 

17.30– 18.50     Фізичне виховання 
(гімнастика) - зал 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 
1 курс (з 02.11 по 06.11.2020 р.) 

День 
тижня 

Час 13-ФТ1 13-ФТ2 13-ФТ3 13-ФТ4 13-ФТ5 

П
он

ед
іл

ок
 14.00–15.20 Іноземна мова Соціально-гуманітарні 

науки  
Іноземна мова Гігієна та основи 

екології  
Нормальна анатомія 

людини  
15.45– 17.05 Соціально-гуманітарні 

науки  
Іноземна мова Гігієна та основи екології  Іноземна мова Іноземна мова 

17.30– 18.50 Гігієна та основи 
екології  

Нормальна анатомія 
людини  

Нормальна анатомія 
людини  

Соціально-гуманітарні 
науки  

Соціально-гуманітарні 
науки  

В
ів

то
ро

к 

14.00–15.20 ОПД Фізичне виховання 
(гімнастика)  

Соціально-гуманітарні 
науки  

Соціально-гуманітарні 
науки  

Нормальна анатомія 
людини  

15.45– 17.05 Фізичне виховання 
(гімнастика)  

Гігієна та основи 
екології  

Нормальна анатомія 
людини  

Нормальна анатомія 
людини  

Соціально-гуманітарні 
науки  

17.30– 18.50 Нормальна анатомія 
людини  

Соціально-гуманітарні 
науки  

ОПД Нормальна анатомія 
людини  

Гігієна та основи екології  

С
ер

ед
а 

14.00–15.20 Гігієна та основи 
екології  

Соціально-гуманітарні 
науки  

Фізичне виховання 
(гімнастика)  

ОПД Соціально-гуманітарні 
науки  

15.45– 17.05 Соціально-гуманітарні 
науки  

Гігієна та основи 
екології  

Соціально-гуманітарні 
науки  

Фізичне виховання 
(гімнастика)  

ОПД 

17.30– 18.50 Нормальна анатомія 
людини  

Нормальна анатомія 
людини  

Гігієна та основи екології  Соціально-гуманітарні 
науки  

Фізичне виховання 
(гімнастика)  

Че
тв

ер
 

14.00–15.20 Нормальна анатомія 
людини  

Іноземна мова Нормальна анатомія 
людини  

Іноземна мова Гігієна та основи екології  

15.45– 17.05 Іноземна мова Нормальна анатомія 
людини  

Іноземна мова Нормальна анатомія 
людини  

Іноземна мова 

17.30– 18.50 Соціально-гуманітарні 
науки  

ОПД Соціально-гуманітарні 
науки  

Гігієна та основи 
екології  

Нормальна анатомія 
людини  

П
`я

тн
иц

я 14.00–15.20  
День самостійної роботи студентів 15.45– 17.05 

17.30– 18.50 

 
РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на І семестр 2020/2021 навчального року 
для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

1 курс (з 09.11 по 12.11.2020 р.) 
День 

тижня 
Час 13-ФТ1 13-ФТ2 13-ФТ3 13-ФТ4 13-ФТ5 



П
он

ед
іл

ок
 14.00–15.20 Іноземна мова Соціально-гуманітарні 

науки  
Іноземна мова Гігієна та основи 

екології  
Нормальна анатомія 

людини  
15.45– 17.05 Соціально-гуманітарні 

науки  
Іноземна мова Гігієна та основи екології  Іноземна мова Іноземна мова 

17.30– 18.50 Гігієна та основи 
екології  

Нормальна анатомія 
людини  

Нормальна анатомія 
людини  

Соціально-гуманітарні 
науки  

Соціально-гуманітарні 
науки  

В
ів

то
ро

к 

14.00–15.20 ОПД Фізичне виховання 
(фітнес)  

Соціально-гуманітарні 
науки  

Соціально-гуманітарні 
науки  

Нормальна анатомія 
людини  

15.45– 17.05 Фізичне виховання 
(фітнес)  

Гігієна та основи 
екології  

Нормальна анатомія 
людини  

Нормальна анатомія 
людини  

Соціально-гуманітарні 
науки  

17.30– 18.50 Нормальна анатомія 
людини  

Соціально-гуманітарні 
науки  

ОПД Нормальна анатомія 
людини  

Гігієна та основи екології  

С
ер

ед
а 

14.00–15.20 Гігієна та основи 
екології  

Соціально-гуманітарні 
науки  

Фізичне виховання 
(фітнес)  

ОПД Соціально-гуманітарні 
науки  

15.45– 17.05 Соціально-гуманітарні 
науки  

Гігієна та основи 
екології  

Соціально-гуманітарні 
науки  

Фізичне виховання 
(фітнес)  

ОПД 

17.30– 18.50 Нормальна анатомія 
людини  

Нормальна анатомія 
людини  

Гігієна та основи екології  Соціально-гуманітарні 
науки  

Фізичне виховання 
(фітнес)  

Че
тв

ер
 

14.00–15.20 Нормальна анатомія 
людини  

Іноземна мова Нормальна анатомія 
людини  

Іноземна мова Гігієна та основи екології  

15.45– 17.05 Іноземна мова Нормальна анатомія 
людини  

Іноземна мова Нормальна анатомія 
людини  

Іноземна мова 

17.30– 18.50 Соціально-гуманітарні 
науки  

ОПД Соціально-гуманітарні 
науки 

Гігієна та основи 
екології  

Нормальна анатомія 
людини  

П
`я

тн
иц

я 14.00–15.20      
15.45– 17.05      
17.30– 18.50      

 
РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на І семестр 2020/2021 навчального року 
для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

1 курс (з 16.11 по 19.11.2020 р.) 
День 

тижня 
Час 13-ФТ1 13-ФТ2 13-ФТ3 13-ФТ4 13-ФТ5 

П
он

ед
іл

ок
 14.00–15.20 Іноземна мова Соціально-гуманітарні 

науки  
Іноземна мова Гігієна та основи 

екології  
Нормальна анатомія 

людини  
15.45– 17.05 Соціально-гуманітарні 

науки  
Іноземна мова Гігієна та основи екології  Іноземна мова Іноземна мова 

17.30– 18.50 Гігієна та основи 
екології  

Нормальна анатомія 
людини  

Нормальна анатомія 
людини  

Соціально-гуманітарні 
науки  

Соціально-гуманітарні 
науки  



В
ів

то
ро

к 

14.00–15.20 ОПД Фізичне виховання 
(фітнес)  

Соціально-гуманітарні 
науки  

Соціально-гуманітарні 
науки  

Нормальна анатомія 
людини  

15.45– 17.05 Фізичне виховання 
(фітнес)  

Гігієна та основи 
екології  

Нормальна анатомія 
людини  

Нормальна анатомія 
людини  

Соціально-гуманітарні 
науки  

17.30– 18.50 Нормальна анатомія 
людини  

Соціально-гуманітарні 
науки  

ОПД Нормальна анатомія 
людини  

Гігієна та основи екології  

С
ер

ед
а 

14.00–15.20 Гігієна та основи 
екології  

Соціально-гуманітарні 
науки  

Фізичне виховання 
(фітнес)  

ОПД Соціально-гуманітарні 
науки  

15.45– 17.05 Соціально-гуманітарні 
науки  

Гігієна та основи 
екології  

Соціально-гуманітарні 
науки  

Фізичне виховання 
(фітнес)  

ОПД 

17.30– 18.50 Нормальна анатомія 
людини  

 Нормальна анатомія 
людини 

Гігієна та основи екології  Соціально-гуманітарні 
науки  

Фізичне виховання 
(фітнес)  

Че
тв

ер
 

14.00–15.20 Нормальна анатомія 
людини  

Іноземна мова Нормальна анатомія 
людини  

Іноземна мова Гігієна та основи екології  

15.45– 17.05 Іноземна мова Нормальна анатомія 
людини  

Іноземна мова Нормальна анатомія 
людини  

Іноземна мова 

17.30– 18.50 Соціально-гуманітарні 
науки  

ОПД Соціально-гуманітарні 
науки  

Гігієна та основи 
екології  

Нормальна анатомія 
людини  

П
`я

тн
иц

я 14.00–15.20      
15.45– 17.05      
17.30– 18.50      

 
РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на І семестр 2020/2021 навчального року 
для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 

1 курс (з 23.11 по 26.11.2020 р.) 
День 

тижня 
Час 13-ФТ1 13-ФТ2 13-ФТ3 13-ФТ4 13-ФТ5 

П
он

ед
іл

ок
 14.00–15.20 Іноземна мова Соціально-гуманітарні 

науки  
Іноземна мова Гігієна та основи 

екології  
Нормальна анатомія 

людини  
15.45– 17.05 Соціально-гуманітарні 

науки  
Іноземна мова Гігієна та основи екології  Іноземна мова Іноземна мова 

17.30– 18.50 Гігієна та основи 
екології  

Нормальна анатомія 
людини  

Нормальна анатомія 
людини  

Соціально-гуманітарні 
науки  

Соціально-гуманітарні 
науки  

В
ів

то
ро

к 

14.00–15.20 ОПД Фізичне виховання 
(фітнес)  

Соціально-гуманітарні 
науки  

Соціально-гуманітарні 
науки  

Нормальна анатомія 
людини  

15.45– 17.05 Фізичне виховання 
(фітнес)  

Гігієна та основи 
екології  

Нормальна анатомія 
людини  

Нормальна анатомія 
людини  

Соціально-гуманітарні 
науки  

17.30– 18.50 Нормальна анатомія 
людини  

Соціально-гуманітарні 
науки  

ОПД Нормальна анатомія 
людини  

Гігієна та основи екології  



С
ер

ед
а 

14.00–15.20 Гігієна та основи 
екології  

Соціально-гуманітарні 
науки  

Фізичне виховання 
(фітнес)  

ОПД Соціально-гуманітарні 
науки  

15.45– 17.05 Соціально-гуманітарні 
науки  

Гігієна та основи 
екології  

Соціально-гуманітарні 
науки  

Фізичне виховання 
(фітнес)  

ОПД 

17.30– 18.50 Нормальна анатомія 
людини  

Нормальна анатомія 
людини  

Гігієна та основи екології  Соціально-гуманітарні 
науки  

Фізичне виховання 
(фітнес)  

Че
тв

ер
 

14.00–15.20 Нормальна анатомія 
людини  

Іноземна мова Нормальна анатомія 
людини  

Іноземна мова Гігієна та основи екології  

15.45– 17.05 Іноземна мова Нормальна анатомія 
людини  

Іноземна мова Нормальна анатомія 
людини  

Іноземна мова 

17.30– 18.50 Соціально-гуманітарні 
науки  

ОПД Соціально-гуманітарні 
науки  

Гігієна та основи 
екології  

Нормальна анатомія 
людини  

П
`я

тн
иц

я 14.00–15.20      
15.45– 17.05      
17.30– 18.50      

 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 
1 курс (з 30.11 по 03.12.2020 р.) 

День 
тижня 

Час 13-ФТ1 13-ФТ2 13-ФТ3 13-ФТ4 13-ФТ5 

П
он

ед
іл

ок
 14.00–15.20 Іноземна мова Соціально-гуманітарні 

науки  
Іноземна мова Гігієна та основи 

екології  
Нормальна анатомія 

людини  
15.45– 17.05 Соціально-гуманітарні 

науки  
Іноземна мова Гігієна та основи екології  Іноземна мова Іноземна мова 

17.30– 18.50 Гігієна та основи 
екології  

Нормальна анатомія 
людини  

Нормальна анатомія 
людини  

Соціально-гуманітарні 
науки  

Соціально-гуманітарні 
науки  

В
ів

то
ро

к 

14.00–15.20 ОПД Фізичне виховання 
(фітнес)  

Соціально-гуманітарні 
науки  

Соціально-гуманітарні 
науки  

Нормальна анатомія 
людини  

15.45– 17.05 Фізичне виховання 
(фітнес)  

Гігієна та основи 
екології  

Нормальна анатомія 
людини  

Нормальна анатомія 
людини  

Соціально-гуманітарні 
науки  

17.30– 18.50 Нормальна анатомія 
людини  

Соціально-гуманітарні 
науки  

ОПД Нормальна анатомія 
людини  

Гігієна та основи екології  

С
ер

ед
а 

14.00–15.20 Гігієна та основи 
екології  

Соціально-гуманітарні 
науки  

Фізичне виховання 
(фітнес)  

ОПД Соціально-гуманітарні 
науки  

15.45– 17.05 Соціально-гуманітарні 
науки  

Гігієна та основи 
екології  

Соціально-гуманітарні 
науки  

Фізичне виховання 
(фітнес)  

ОПД 

17.30– 18.50 Нормальна анатомія 
людини  

Нормальна анатомія 
людини  

Гігієна та основи екології  Соціально-гуманітарні 
науки  

Фізичне виховання 
(фітнес)  



Че
тв

ер
 

14.00–15.20 Нормальна анатомія 
людини  

Іноземна мова Нормальна анатомія 
людини  

Іноземна мова Гігієна та основи екології  

15.45– 17.05 Іноземна мова Нормальна анатомія 
людини  

Іноземна мова Нормальна анатомія 
людини  

Іноземна мова 

17.30– 18.50 Соціально-гуманітарні 
науки  

ОПД Соціально-гуманітарні 
науки  

Гігієна та основи 
екології  

Нормальна анатомія 
людини  

П
`я

тн
иц

я 14.00–15.20      
15.45– 17.05      
17.30– 18.50      

 

 

 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 
1 курс (з 07.12 по 11.12.2020 р.) 

 

День 
тижня 

Час 13-ФТ1 13-ФТ2 13-ФТ3 13-ФТ4 13-ФТ5 

П
он

ед
іл

ок
 14.00–15.20  

Загальна ознайомча практика за профілем майбутньої професії 
15.45– 17.05 

17.30– 18.50 

В
ів

то
ро

к 14.00–15.20  
Загальна ознайомча практика за профілем майбутньої професії 15.45– 17.05 

17.30– 18.50 

С
ер

ед
а 14.00–15.20  

Загальна ознайомча практика за профілем майбутньої професії 15.45– 17.05 

17.30– 18.50 

Че
тв

ер
 14.00–15.20  

Загальна ознайомча практика за профілем майбутньої професії 15.45– 17.05 

17.30– 18.50 



П
`я

тн
иц

я 14.00–15.20  
Загальна ознайомча практика за профілем майбутньої професії 15.45– 17.05 

17.30– 18.50 

 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму 
1 курс (з 14.12 по 18.12.2020 р.) 

 

День 
тижня 

Час 13-ФТ1 13-ФТ2 13-ФТ3 13-ФТ4 13-ФТ5 

П
он

ед
іл

ок
 14.00–15.20  

Загальна ознайомча практика за профілем майбутньої професії 
15.45– 17.05 

17.30– 18.50 

В
ів

то
ро

к 14.00–15.20  
Загальна ознайомча практика за профілем майбутньої професії 15.45– 17.05 

17.30– 18.50 

С
ер

ед
а 14.00–15.20  

Загальна ознайомча практика за профілем майбутньої професії 15.45– 17.05 

17.30– 18.50 

Че
тв

ер
 14.00–15.20  

Загальна ознайомча практика за профілем майбутньої професії 15.45– 17.05 

17.30– 18.50 

П
`я

тн
иц

я 14.00–15.20  
Загальна ознайомча практика за профілем майбутньої професії 15.45– 17.05 

17.30– 18.50 

 

 
Начальник навчально-методичного відділу 
________________________________ 

 
Декан факультету здоров’я фізичного виховання та туризму 

__________________________________ 
 


