
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

Хмельницький інститут соціальних технологій 
ПОГОДЖЕНО 

Заступник директора з 

навчально-виховної  роботи 

 Н.І.Луцкевич 

«28» грудня 2020 р. 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом директора 

№ 90-о від  

«28» грудня 2020 р. 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
денної форми навчання 

1 курс спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» групи ФК-20-1-hm 

освітнього ступеня «бакалавр» 

на ІІ семестр 2020-2021 н.р. 

 

Д
н

і 

Пари Назва дисципліни Викладач 
Гіперпосилання на відеоконференцію / 

ідентифікатор, код 
Ауд 

П
о
н

ед
іл

о
к

 

2 
Україна в контексті світового 

розвитку (л.) 

Мороз І.І. (к.політ.н., 

доц.) 

https://us04web.zoom.us/j/5592373779?pwd=V2x3VUpmOGkvcF

V5VjhiRHlHRFgyUT09 

ідентифікатор 5592373679  

код sX7cAT 

11 

3 Анатомія людини (пр.) 
Шпілевська М.М. 

(к.мед.н., доц.) 

https://us05web.zoom.us/j/9165074959?pwd=Wllib3diZVA2ZEsy

UmtvV1kwclRPUT09 
33 

4 
Інформаційні технології 

(л./лаб.) 

Добровіцька О.О. 

(к.пед.н., доц.) 

https://us02web.zoom.us/j/2012599080?pwd=M3U3bTU0ZU54b

W1ON1BaL3FPRDF6Zz09 

ідентифікатор 2012599080 

код vZ3H32 

ІКЦ 28 

В
ів

т
о
р

о
к

 

1 Історія фізичної культури (с.) 
Дуб І.М. (к.фіз.вих., 

доц.) 

https://us04web.zoom.us/j/2817757056?pwd=ZU15YVhKTWx0ZmJ2K

zJvSU5HOVBwQT09 
код 77777 

33 

2 Анатомія людини (л.) 
Шпілевська М.М. 

(к.мед.н., доц.) 

https://us05web.zoom.us/j/9165074959?pwd=Wllib3diZVA2ZEsy

UmtvV1kwclRPUT09 
33 

3 
Екологія та екологічна етика 

(л.) 

Курняк Л.М. (к.філос.н, 

доц.) 

https://us05web.zoom.us/j/9740258897?pwd=VlZuRk56SXFOcFVwTk5

YaHRENTVydz09 
ідентифікатор 9740258897 
код 123 

14 

https://us04web.zoom.us/j/5592373779?pwd=V2x3VUpmOGkvcFV5VjhiRHlHRFgyUT09
https://us04web.zoom.us/j/5592373779?pwd=V2x3VUpmOGkvcFV5VjhiRHlHRFgyUT09
https://us05web.zoom.us/j/9165074959?pwd=Wllib3diZVA2ZEsyUmtvV1kwclRPUT09
https://us05web.zoom.us/j/9165074959?pwd=Wllib3diZVA2ZEsyUmtvV1kwclRPUT09
https://us02web.zoom.us/j/2012599080?pwd=M3U3bTU0ZU54bW1ON1BaL3FPRDF6Zz09
https://us02web.zoom.us/j/2012599080?pwd=M3U3bTU0ZU54bW1ON1BaL3FPRDF6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/2817757056?pwd=ZU15YVhKTWx0ZmJ2KzJvSU5HOVBwQT09
https://us04web.zoom.us/j/2817757056?pwd=ZU15YVhKTWx0ZmJ2KzJvSU5HOVBwQT09
https://us05web.zoom.us/j/9165074959?pwd=Wllib3diZVA2ZEsyUmtvV1kwclRPUT09
https://us05web.zoom.us/j/9165074959?pwd=Wllib3diZVA2ZEsyUmtvV1kwclRPUT09
https://us05web.zoom.us/j/9740258897?pwd=VlZuRk56SXFOcFVwTk5YaHRENTVydz09
https://us05web.zoom.us/j/9740258897?pwd=VlZuRk56SXFOcFVwTk5YaHRENTVydz09


    
С

ер
ед

а
 

2 
Основи наукових досліджень та 

академічного письма (л.) 

Кравчук Л.С. (к.пед.н., 

доц.) 

https://us04web.zoom.us/j/2308812820?pwd=WXY4L29QS1FXN

Gw3Z2dpa1hKVU55dz09 

ідентифікатор230 881 2820 

код P5GTNM 

11 

3 

Екологія та екологічна етика 

(пр.) 

Курняк Л.М. (к.філос.н, 

доц.) 

https://us05web.zoom.us/j/9740258897?pwd=VlZuRk56SXFOcFVwTk5

YaHRENTVydz09 
ідентифікатор 9740258897 
код 123 

11 

Основи наукових досліджень та 

академічного письма (пр.) 

Кравчук Л.С. (к.пед.н., 

доц.) 

https://us04web.zoom.us/j/2308812820?pwd=WXY4L29QS1FXN

Gw3Z2dpa1hKVU55dz09 

ідентифікатор230 881 2820 

код P5GTNM 

11 

4 

Україна в контексті світового 

розвитку (с.) 

Мороз І.І. (к.політ.н., 

доц.) 

https://us04web.zoom.us/j/5592373779?pwd=V2x3VUpmOGkvcF

V5VjhiRHlHRFgyUT09 

ідентифікатор 5592373679  

код sX7cAT 

33 

    

Ч
ет

в
ер

 

1 Іноземна мова (пр.) (англ.) 
Константінова С.В. 

(ст.викл.) 

https://us04web.zoom.us/j/5028456070?pwd=ZHk4SSsvaTRZcmh0N2l

DSjR1enlPZz09 
ідентифікатор 5028456070 
код 1234 

48  

2 
Спортивні ігри та методика їх 

викладання (л./пр.) 

Дрюков О.В. (к.фіз.вих., 

доц.) 

https://us05web.zoom.us/j/8100133216?pwd=L2FRcUszZ0pnOG1

uSmlhUE9qdlhiUT09 

ідентифікатор 8100133216 

код  tn7Vt2 

С/З 

3 Історія фізичної культури (л.) 
Дуб І.М. (к.фіз.вих., 

доц.) 

https://us02web.zoom.us/j/2012599080?pwd=M3U3bTU0ZU54b

W1ON1BaL3FPRDF6Zz09 

ідентифікатор 2012599080 

код vZ3H32 

34 

 

 

Завідувач відділу 

навчально-виховної роботи 
 

 

Т.В.Неклюєнко 

 

Фахівець 

 

 

Л.А.Шамрій 

 

https://us04web.zoom.us/j/2308812820?pwd=WXY4L29QS1FXNGw3Z2dpa1hKVU55dz09
https://us04web.zoom.us/j/2308812820?pwd=WXY4L29QS1FXNGw3Z2dpa1hKVU55dz09
https://us05web.zoom.us/j/9740258897?pwd=VlZuRk56SXFOcFVwTk5YaHRENTVydz09
https://us05web.zoom.us/j/9740258897?pwd=VlZuRk56SXFOcFVwTk5YaHRENTVydz09
https://us04web.zoom.us/j/2308812820?pwd=WXY4L29QS1FXNGw3Z2dpa1hKVU55dz09
https://us04web.zoom.us/j/2308812820?pwd=WXY4L29QS1FXNGw3Z2dpa1hKVU55dz09
https://us04web.zoom.us/j/5592373779?pwd=V2x3VUpmOGkvcFV5VjhiRHlHRFgyUT09
https://us04web.zoom.us/j/5592373779?pwd=V2x3VUpmOGkvcFV5VjhiRHlHRFgyUT09
https://us04web.zoom.us/j/5028456070?pwd=ZHk4SSsvaTRZcmh0N2lDSjR1enlPZz09
https://us04web.zoom.us/j/5028456070?pwd=ZHk4SSsvaTRZcmh0N2lDSjR1enlPZz09
https://us05web.zoom.us/j/8100133216?pwd=L2FRcUszZ0pnOG1uSmlhUE9qdlhiUT09
https://us05web.zoom.us/j/8100133216?pwd=L2FRcUszZ0pnOG1uSmlhUE9qdlhiUT09
https://us02web.zoom.us/j/2012599080?pwd=M3U3bTU0ZU54bW1ON1BaL3FPRDF6Zz09
https://us02web.zoom.us/j/2012599080?pwd=M3U3bTU0ZU54bW1ON1BaL3FPRDF6Zz09


 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

Хмельницький інститут соціальних технологій 

 
ПОГОДЖЕНО 

Заступник директора з 

навчально-виховної  роботи 

 Н.І.Луцкевич 

«28» грудня 2020 р. 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом директора 

№ 90-о від  

«28» грудня 2020 р. 

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
денної форми навчання 

2 курс спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» групи ФК-19-1-hm 

освітнього ступеня «бакалавр» 

на ІV семестр 2020-2021 н.р. 

 

Д
н

і 

Пари Назва дисципліни Викладач 
Гіперпосилання на відеоконференцію / 

ідентифікатор, код 
Ауд 

П
о
н

ед
іл

о
к

 

1 
Комерціалізація стартап 

проєктів (л.) 

Ковтун О.С. (к.соціол.н., 

доц..) 

https://zoom.us/j/97515039048?pwd=UUFVbThNODMzS0YwYU

FqNWNCempTZz09 

ідентифікатор 97515039048 

код 5AAyjM 

34 

2 Біохімія (л.) 
Крупа В.В. (к.пед.н., 

доц.) 

https://us05web.zoom.us/j/8100133216?pwd=L2FRcUszZ0pnOG1

uSmlhUE9qdlhiUT09 
34 

3 Спортивна морфологія (л.) 
Дуб І.М. (к.фіз.вих., 

доц.) 

https://us02web.zoom.us/j/2012599080?pwd=M3U3bTU0ZU54b

W1ON1BaL3FPRDF6Zz09 

ідентифікатор 2012599080 

код vZ3H32 

34 

4 
Конституційне право України 

(л.) 

Кожушко О.О. (к.ю.н., 

доц.) 

https://us04web.zoom.us/j/7381051849?pwd=dWVlbVp2T2JTR2x

4N0ZobllLbGViZz09 

ідентифікатор 7381051849 

код EGRcx1 

34 

https://zoom.us/j/97515039048?pwd=UUFVbThNODMzS0YwYUFqNWNCempTZz09
https://zoom.us/j/97515039048?pwd=UUFVbThNODMzS0YwYUFqNWNCempTZz09
https://us05web.zoom.us/j/8100133216?pwd=L2FRcUszZ0pnOG1uSmlhUE9qdlhiUT09
https://us05web.zoom.us/j/8100133216?pwd=L2FRcUszZ0pnOG1uSmlhUE9qdlhiUT09
https://us02web.zoom.us/j/2012599080?pwd=M3U3bTU0ZU54bW1ON1BaL3FPRDF6Zz09
https://us02web.zoom.us/j/2012599080?pwd=M3U3bTU0ZU54bW1ON1BaL3FPRDF6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/7381051849?pwd=dWVlbVp2T2JTR2x4N0ZobllLbGViZz09
https://us04web.zoom.us/j/7381051849?pwd=dWVlbVp2T2JTR2x4N0ZobllLbGViZz09


В
ів

т
о
р

о
к

 

1 

Комерціалізація стартап 

проєктів (с.) 

Ковтун О.С. (к.соціол.н., 

доц..) 

https://zoom.us/j/97515039048?pwd=UUFVbThNODMzS0YwYU

FqNWNCempTZz09 

ідентифікатор 97515039048 

код 5AAyjM 

34 

Конституційне право України 

(с.) 

Кожушко О.О. (к.ю.н., 

доц.) 

https://us04web.zoom.us/j/7381051849?pwd=dWVlbVp2T2JTR2x

4N0ZobllLbGViZz09 

ідентифікатор 7381051849 

код EGRcx1 

34 

2 
Загальна теорія здоров’я та 

здорового способу життя (л.) 

Дуб І.М. (к.фіз.вих., 

доц.) 

https://us02web.zoom.us/j/2012599080?pwd=M3U3bTU0ZU54b

W1ON1BaL3FPRDF6Zz09 

ідентифікатор 2012599080 

код vZ3H32 

34 

 
3 

 
Економічна теорія (с.) 

 

Неклюєнко Т.В. 

(ст.викл.) 

https://us05web.zoom.us/j/4380331972?pwd=eVFzUWZKY  

UwvVHhldGhTQnpxcjA4QT09 

ідентифікатор 438 033 1972 

код 1KY61D 

 
34 

    

С
ер

ед
а

 

1 
Практикум зі спортивних ігор 

(пр.) 

Дрюков О.В. (к.фіз.вих., 

доц.) 

https://us05web.zoom.us/j/8100133216?pwd=L2FRcUszZ0pnOG1

uSmlhUE9qdlhiUT09 

ідентифікатор 8100133216 

код  tn7Vt2 

С/З 

2 

Біохімія (с.) 
Крупа В.В. (к.пед.н., 

доц.) 

https://us05web.zoom.us/j/8100133216?pwd=L2FRcUszZ0pnOG1

uSmlhUE9qdlhiUT09 
34 

Загальна теорія здоров’я та 

здорового способу життя (л.) 

Дуб І.М. (к.фіз.вих., 

доц.) 

https://us02web.zoom.us/j/2012599080?pwd=M3U3bTU0ZU54b

W1ON1BaL3FPRDF6Zz09 

ідентифікатор 2012599080 

код vZ3H32 

34 

3 Спортивна морфологія (пр.) 
Дуб І.М. (к.фіз.вих., 

доц.) 

https://us02web.zoom.us/j/2012599080?pwd=M3U3bTU0ZU54b

W1ON1BaL3FPRDF6Zz09 

ідентифікатор 2012599080 

код vZ3H32 

34 

4 
Основи теорії спорту для всіх 

(л.) 
Савчук О.І. (ст.викл.) 

https://us04web.zoom.us/j/2817757056?pwd=ZU15YVhKTWx0Z

mJ2KzJvSU5HOVBwQT09 

код 77777 

34 

https://zoom.us/j/97515039048?pwd=UUFVbThNODMzS0YwYUFqNWNCempTZz09
https://zoom.us/j/97515039048?pwd=UUFVbThNODMzS0YwYUFqNWNCempTZz09
https://us04web.zoom.us/j/7381051849?pwd=dWVlbVp2T2JTR2x4N0ZobllLbGViZz09
https://us04web.zoom.us/j/7381051849?pwd=dWVlbVp2T2JTR2x4N0ZobllLbGViZz09
https://us02web.zoom.us/j/2012599080?pwd=M3U3bTU0ZU54bW1ON1BaL3FPRDF6Zz09
https://us02web.zoom.us/j/2012599080?pwd=M3U3bTU0ZU54bW1ON1BaL3FPRDF6Zz09
https://us05web.zoom.us/j/4380331972?pwd=eVFzUWZKYUwvVHhldGhTQnpxcjA4QT09
https://us05web.zoom.us/j/4380331972?pwd=eVFzUWZKYUwvVHhldGhTQnpxcjA4QT09
https://us05web.zoom.us/j/4380331972?pwd=eVFzUWZKYUwvVHhldGhTQnpxcjA4QT09
https://us05web.zoom.us/j/8100133216?pwd=L2FRcUszZ0pnOG1uSmlhUE9qdlhiUT09
https://us05web.zoom.us/j/8100133216?pwd=L2FRcUszZ0pnOG1uSmlhUE9qdlhiUT09
https://us05web.zoom.us/j/8100133216?pwd=L2FRcUszZ0pnOG1uSmlhUE9qdlhiUT09
https://us05web.zoom.us/j/8100133216?pwd=L2FRcUszZ0pnOG1uSmlhUE9qdlhiUT09
https://us02web.zoom.us/j/2012599080?pwd=M3U3bTU0ZU54bW1ON1BaL3FPRDF6Zz09
https://us02web.zoom.us/j/2012599080?pwd=M3U3bTU0ZU54bW1ON1BaL3FPRDF6Zz09
https://us02web.zoom.us/j/2012599080?pwd=M3U3bTU0ZU54bW1ON1BaL3FPRDF6Zz09
https://us02web.zoom.us/j/2012599080?pwd=M3U3bTU0ZU54bW1ON1BaL3FPRDF6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/2817757056?pwd=ZU15YVhKTWx0ZmJ2KzJvSU5HOVBwQT09
https://us04web.zoom.us/j/2817757056?pwd=ZU15YVhKTWx0ZmJ2KzJvSU5HOVBwQT09


Ч
ет

в
ер

 

1 

Практикум зі спортивних ігор 

(пр.) 

Дрюков О.В. (к.фіз.вих., 

доц.) 

https://us05web.zoom.us/j/8100133216?pwd=L2FRcUszZ0pnOG1

uSmlhUE9qdlhiUT09 

ідентифікатор 8100133216 

код  tn7Vt2 

С/З 

 
Економічна теорія (л.) 

 

Неклюєнко Т.В. 

(ст.викл.) 

https://us05web.zoom.us/j/4380331972?pwd=eVFzUWZKY  

UwvVHhldGhTQnpxcjA4QT09 

ідентифікатор 438 033 1972 

код 1KY61D 

 
34 

2 

Основи теорії спорту для всіх 

(пр.) 
Савчук О.І. (ст.викл.) 

https://us04web.zoom.us/j/2817757056?pwd=ZU15YVhKTWx0Z

mJ2KzJvSU5HOVBwQT09 

код 77777 

34 

    

3 Іноземна мова (пр.) (англ.) 
Константінова С.В. 

(ст.викл.) 

https://us04web.zoom.us/j/5028456070?pwd=ZHk4SSsvaTRZcmh

0N2lDSjR1enlPZz09 

ідентифікатор 5028456070 

код 1234 

48 

 

 

 

Завідувач відділу 

навчально-виховної роботи  

 

Т.В.Неклюєнко 

 

Фахівець 

 

 

Л.А.Шамрій 

 

  

https://us05web.zoom.us/j/8100133216?pwd=L2FRcUszZ0pnOG1uSmlhUE9qdlhiUT09
https://us05web.zoom.us/j/8100133216?pwd=L2FRcUszZ0pnOG1uSmlhUE9qdlhiUT09
https://us05web.zoom.us/j/4380331972?pwd=eVFzUWZKYUwvVHhldGhTQnpxcjA4QT09
https://us05web.zoom.us/j/4380331972?pwd=eVFzUWZKYUwvVHhldGhTQnpxcjA4QT09
https://us05web.zoom.us/j/4380331972?pwd=eVFzUWZKYUwvVHhldGhTQnpxcjA4QT09
https://us04web.zoom.us/j/2817757056?pwd=ZU15YVhKTWx0ZmJ2KzJvSU5HOVBwQT09
https://us04web.zoom.us/j/2817757056?pwd=ZU15YVhKTWx0ZmJ2KzJvSU5HOVBwQT09
https://us04web.zoom.us/j/5028456070?pwd=ZHk4SSsvaTRZcmh0N2lDSjR1enlPZz09
https://us04web.zoom.us/j/5028456070?pwd=ZHk4SSsvaTRZcmh0N2lDSjR1enlPZz09


ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

Хмельницький інститут соціальних технологій 
ПОГОДЖЕНО 

Заступник директора з 

навчально-виховної  роботи 

 Н.І.Луцкевич 

«28» грудня 2020 р. 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом директора 

№ 90-о від  

«28» грудня 2020 р. 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
денної форми навчання 

3 курс спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» групи ФК-18-1-hm 

освітнього ступеня «бакалавр» 

на VІ семестр 2020-2021 н.р. 

Д
н

і 

Пари Назва дисципліни Викладач 
Гіперпосилання на відеоконференцію / 

ідентифікатор, код 
Ауд 

П
о
н

ед
іл

о
к

 1 
Легка атлетика і методика її 

викладання (л.) 
Веретко І.А. (ст.викл.) 

https://us04web.zoom.us/j/76417035659?pwd=SHR4U2p2d0ZKe

XFEZXdaUnNoSmllZz09 

ідентифікатор 76417035659 

код 9TfeP8 

С/З 

2 
Гімнастика і методика її  

викладання (л.) 
Веретко І.А. (ст.викл.) 

https://us04web.zoom.us/j/76417035659?pwd=SHR4U2p2d0ZKe

XFEZXdaUnNoSmllZz09 

ідентифікатор 76417035659 код 9TfeP8 

С/з 

3 
Основи фізичної терапії та 

ерготерапії (л.) 

Крупа В.В. (к.пед.н., 

доц.) 

https://us05web.zoom.us/j/8100133216?pwd=L2FRcUszZ0pnOG1

uSmlhUE9qdlhiUT09 
12 

В
ів

т
о
р

о
к

 

2 Основи інклюзії (л.) 
Чайковський М.Є. 

(д.пед.н., проф.) 

https://us02web.zoom.us/j/2012599080?pwd=M3U3bTU0ZU54b

W1ON1BaL3FPRDF6Zz09 

ідентифікатор 2012599080 код vZ3H32 

11 

3 
Інформаційні технології в 

галузі (пр.) 

Добровіцька О.О. 

(к.пед.н., доц.) 

https://us02web.zoom.us/j/2012599080?pwd=M3U3bTU0ZU54b

W1ON1BaL3FPRDF6Zz09 

ідентифікатор 2012599080 

код vZ3H32 

ІКЦ 28 

4 
Інформаційні технології в 

галузі (л.) 

Добровіцька О.О. 

(к.пед.н., доц.) 

https://us02web.zoom.us/j/2012599080?pwd=M3U3bTU0ZU54b

W1ON1BaL3FPRDF6Zz09 

ідентифікатор 2012599080 

код vZ3H32 

ІКЦ 28 

https://us04web.zoom.us/j/76417035659?pwd=SHR4U2p2d0ZKeXFEZXdaUnNoSmllZz09
https://us04web.zoom.us/j/76417035659?pwd=SHR4U2p2d0ZKeXFEZXdaUnNoSmllZz09
https://us04web.zoom.us/j/76417035659?pwd=SHR4U2p2d0ZKeXFEZXdaUnNoSmllZz09
https://us04web.zoom.us/j/76417035659?pwd=SHR4U2p2d0ZKeXFEZXdaUnNoSmllZz09
https://us05web.zoom.us/j/8100133216?pwd=L2FRcUszZ0pnOG1uSmlhUE9qdlhiUT09
https://us05web.zoom.us/j/8100133216?pwd=L2FRcUszZ0pnOG1uSmlhUE9qdlhiUT09
https://us02web.zoom.us/j/2012599080?pwd=M3U3bTU0ZU54bW1ON1BaL3FPRDF6Zz09
https://us02web.zoom.us/j/2012599080?pwd=M3U3bTU0ZU54bW1ON1BaL3FPRDF6Zz09
https://us02web.zoom.us/j/2012599080?pwd=M3U3bTU0ZU54bW1ON1BaL3FPRDF6Zz09
https://us02web.zoom.us/j/2012599080?pwd=M3U3bTU0ZU54bW1ON1BaL3FPRDF6Zz09
https://us02web.zoom.us/j/2012599080?pwd=M3U3bTU0ZU54bW1ON1BaL3FPRDF6Zz09
https://us02web.zoom.us/j/2012599080?pwd=M3U3bTU0ZU54bW1ON1BaL3FPRDF6Zz09


С
ер

ед
а

 
1 

Діагностика і моніторинг стану 

здоров'я (л.) 

Малоголовка О.А. 

(к.мед.н., доц.) 

https://us05web.zoom.us/j/2726981767?pwd=NzVmdGoxTS9hcHJlQkZ

3dUVxenh2dz09 
ідентифікатор 2726981767 
код Ga39cB 

33 

2 

Основи інклюзії (с.) 
Добровіцька О.О. 

(к.пед.н., доц.) 

https://us02web.zoom.us/j/2012599080?pwd=M3U3bTU0ZU54b

W1ON1BaL3FPRDF6Zz09 

ідентифікатор 2012599080 

код vZ3H32 

33 

Основи фізичної терапії та 

ерготерапії (с.) 

Крупа В.В. (к.пед.н., 

доц.) 

https://us05web.zoom.us/j/8100133216?pwd=L2FRcUszZ0pnOG1

uSmlhUE9qdlhiUT09 
Р/Ц 

3 Спортивна медицина (л./с.) 
Малоголовка О.А. 

(к.мед.н., доц.) 

https://us05web.zoom.us/j/2726981767?pwd=NzVmdGoxTS9hcHJlQkZ

3dUVxenh2dz09 
ідентифікатор 2726981767 
код Ga39cB 

Р/Ц 

Ч
ет

в
ер

 

3 

Гімнастика і методика її  

викладання (пр.) 
Веретко І.А. (ст.викл.) 

https://us04web.zoom.us/j/76417035659?pwd=SHR4U2p2d0ZKe

XFEZXdaUnNoSmllZz09 

ідентифікатор 76417035659 

код 9TfeP8 

С/З 

Діагностика і моніторинг стану 

здоров'я (пр.) 

Малоголовка О.А. 

(к.мед.н., доц.) 

https://us05web.zoom.us/j/2726981767?pwd=NzVmdGoxTS9hcHJlQkZ

3dUVxenh2dz09 
ідентифікатор 2726981767 
код Ga39cB 

Р/Ц 

4 
Легка атлетика і методика її 

викладання (л.) 
Веретко І.А. (ст.викл.) 

https://us04web.zoom.us/j/76417035659?pwd=SHR4U2p2d0ZKe

XFEZXdaUnNoSmllZz09 

ідентифікатор 76417035659 

код 9TfeP8 

С/З 

5 Іноземна мова (пр.) (англ.) 
Константінова С.В. 

(ст.викл.) 

https://us04web.zoom.us/j/5028456070?pwd=ZHk4SSsvaTRZcmh0N2l

DSjR1enlPZz09 
ідентифікатор 5028456070 
код 1234 

33 

 

Завідувач відділу 

навчально-виховної роботи 
 

 

Т.В.Неклюєнко 

 

Фахівець 

 

 

Л.А.Шамрій 

  

https://us05web.zoom.us/j/2726981767?pwd=NzVmdGoxTS9hcHJlQkZ3dUVxenh2dz09
https://us05web.zoom.us/j/2726981767?pwd=NzVmdGoxTS9hcHJlQkZ3dUVxenh2dz09
https://us02web.zoom.us/j/2012599080?pwd=M3U3bTU0ZU54bW1ON1BaL3FPRDF6Zz09
https://us02web.zoom.us/j/2012599080?pwd=M3U3bTU0ZU54bW1ON1BaL3FPRDF6Zz09
https://us05web.zoom.us/j/8100133216?pwd=L2FRcUszZ0pnOG1uSmlhUE9qdlhiUT09
https://us05web.zoom.us/j/8100133216?pwd=L2FRcUszZ0pnOG1uSmlhUE9qdlhiUT09
https://us05web.zoom.us/j/2726981767?pwd=NzVmdGoxTS9hcHJlQkZ3dUVxenh2dz09
https://us05web.zoom.us/j/2726981767?pwd=NzVmdGoxTS9hcHJlQkZ3dUVxenh2dz09
https://us04web.zoom.us/j/76417035659?pwd=SHR4U2p2d0ZKeXFEZXdaUnNoSmllZz09
https://us04web.zoom.us/j/76417035659?pwd=SHR4U2p2d0ZKeXFEZXdaUnNoSmllZz09
https://us05web.zoom.us/j/2726981767?pwd=NzVmdGoxTS9hcHJlQkZ3dUVxenh2dz09
https://us05web.zoom.us/j/2726981767?pwd=NzVmdGoxTS9hcHJlQkZ3dUVxenh2dz09
https://us04web.zoom.us/j/76417035659?pwd=SHR4U2p2d0ZKeXFEZXdaUnNoSmllZz09
https://us04web.zoom.us/j/76417035659?pwd=SHR4U2p2d0ZKeXFEZXdaUnNoSmllZz09
https://us04web.zoom.us/j/5028456070?pwd=ZHk4SSsvaTRZcmh0N2lDSjR1enlPZz09
https://us04web.zoom.us/j/5028456070?pwd=ZHk4SSsvaTRZcmh0N2lDSjR1enlPZz09


ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

Хмельницький інститут соціальних технологій 
ПОГОДЖЕНО 

Заступник директора з 

навчально-виховної  роботи 

 Н.І.Луцкевич 

«28» грудня 2020 р. 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом директора 

№ 90-о від  

«28» грудня 2020 р. 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
денної форми навчання 

4 курс спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» групи ФК-17-1-hm 

освітнього ступеня «бакалавр» 

на VІІІ семестр 2020-2021 н.р. 

 

Д
н

і 

Пари Назва дисципліни Викладач 
Гіперпосилання на відеоконференцію / 

ідентифікатор, код 
Ауд 

П
о
н

ед
іл

о
к

 

1 
Олімпійський та професійний 

спорт (л.) 

Дрюков О.В. (к.фіз.вих., 

доц.) 

https://us05web.zoom.us/j/8100133216?pwd=L2FRcUszZ0pnOG1

uSmlhUE9qdlhiUT09 

ідентифікатор 8100133216 

код  tn7Vt2 

36 

2 
Іноземна мова поглибленого 

вивчення (пр.) (англ.) 

Константінова С.В. 

(ст.викл.) 

https://us04web.zoom.us/j/5028456070?pwd=ZHk4SSsvaTRZcmh0N2l

DSjR1enlPZz09 
ідентифікатор 5028456070 
код 1234 

36 

3 
Атлетизм із методикою 

викладання (л.) 
Савчук О.І. (ст.викл.) 

https://us04web.zoom.us/j/2817757056?pwd=ZU15YVhKTWx0Z

mJ2KzJvSU5HOVBwQT09 

код 77777 

36 

В
ів

т
о
р

о
к

 1 

Основи менеджменту та 

маркетингу в фізичній культурі 

та спорті  (л.) 

Дутчак Ю.В. (к.фіз.вих., 

доц.) 

https://us04web.zoom.us/j/78952664210?pwd=VGFwb2t4Z2JaZ2l

uN3VWbDEzNVJrZz09 

ідентифікатор 789 5266 4210 

код CYWV2z 

36 

2 Фізіотерапія (л.) 
Кравчук Л.С. (к.пед.н., 

проф.) 

https://us02web.zoom.us/j/7872061917?pwd=SVZMbTUwTG5xSlB

yVWNEYm9Fa3I5dz09#success 
36 

3 
Організація спортивно-

мистецьких заходів (л.) 
Пуча В.І. (проф.) 

https://us05web.zoom.us/j/6324359520?pwd=OExHc3NuSmtBQX

Uvb0Zyc2J0MW94Zz09 
36 

https://us05web.zoom.us/j/8100133216?pwd=L2FRcUszZ0pnOG1uSmlhUE9qdlhiUT09
https://us05web.zoom.us/j/8100133216?pwd=L2FRcUszZ0pnOG1uSmlhUE9qdlhiUT09
https://us04web.zoom.us/j/5028456070?pwd=ZHk4SSsvaTRZcmh0N2lDSjR1enlPZz09
https://us04web.zoom.us/j/5028456070?pwd=ZHk4SSsvaTRZcmh0N2lDSjR1enlPZz09
https://us04web.zoom.us/j/2817757056?pwd=ZU15YVhKTWx0ZmJ2KzJvSU5HOVBwQT09
https://us04web.zoom.us/j/2817757056?pwd=ZU15YVhKTWx0ZmJ2KzJvSU5HOVBwQT09
https://us04web.zoom.us/j/78952664210?pwd=VGFwb2t4Z2JaZ2luN3VWbDEzNVJrZz09
https://us04web.zoom.us/j/78952664210?pwd=VGFwb2t4Z2JaZ2luN3VWbDEzNVJrZz09
https://us02web.zoom.us/j/7872061917?pwd=SVZMbTUwTG5xSlByVWNEYm9Fa3I5dz09#success
https://us02web.zoom.us/j/7872061917?pwd=SVZMbTUwTG5xSlByVWNEYm9Fa3I5dz09#success
https://us05web.zoom.us/j/6324359520?pwd=OExHc3NuSmtBQXUvb0Zyc2J0MW94Zz09
https://us05web.zoom.us/j/6324359520?pwd=OExHc3NuSmtBQXUvb0Zyc2J0MW94Zz09


С
ер

ед
а

 
1 Сучасні фітнес технології (л.) Веретко І.А. (ст.викл.) 

https://us04web.zoom.us/j/76417035659?pwd=SHR4U2p2d0ZKe

XFEZXdaUnNoSmllZz09 

ідентифікатор 76417035659 

код 9TfeP8 

36 

2 

Основи менеджменту та 

маркетингу в фізичній культурі 

та спорті  (пр.) 

Дутчак Ю.В. (к.фіз.вих., 

доц.) 

https://us04web.zoom.us/j/78952664210?pwd=VGFwb2t4Z2JaZ2l

uN3VWbDEzNVJrZz09 

ідентифікатор 789 5266 4210 
код CYWV2z 

36 

Сучасні фітнес технології (пр.) Веретко І.А. (ст.викл.) 

https://us04web.zoom.us/j/76417035659?pwd=SHR4U2p2d0ZKe

XFEZXdaUnNoSmllZz09 

ідентифікатор 76417035659 

код 9TfeP8 

С/З 

3 

Психологія здорового способу 

життя, фізичного виховання і 

спорту (л.) 

 

Кондратюк С.М. 

(к.психол.н., доц.) 

https://us02web.zoom.us/s/3922126418?pwd=RkZ6UXBCUHJHT  

XF4WUtRcGllT25kZz09 
ідентифікатор 3922126418 

код 2020 

 
45 

4 

Фізіотерапія (пр.) 
Кравчук Л.С. (к.пед.н., 

проф.) 

https://us02web.zoom.us/j/7872061917?pwd=SVZMbTUwTG5xSlB

yVWNEYm9Fa3I5dz09#success 
36 

Олімпійський та професійний 

спорт (пр.) 

Дрюков О.В. (к.фіз.вих., 

доц.) 

https://us05web.zoom.us/j/8100133216?pwd=L2FRcUszZ0pnOG1

uSmlhUE9qdlhiUT09 

ідентифікатор 8100133216 

код  tn7Vt2 

36 

Ч
ет

в
ер

 

2 

Психологія здорового способу 

життя, фізичного виховання і 

спорту (пр.) 

 

Кондратюк С.М. 

(к.психол.н., доц.) 

https://us02web.zoom.us/s/3922126418?pwd=RkZ6UXBCUHJHT  

XF4WUtRcGllT25kZz09 
ідентифікатор 3922126418 

код 2020 

 
45 

3 

Організація спортивно-

мистецьких заходів (пр.) 
Пуча В.І. (проф.) 

https://us05web.zoom.us/j/6324359520?pwd=OExHc3NuSmtBQX

Uvb0Zyc2J0MW94Zz09 

С/З 

Атлетизм із методикою 

викладання (пр.) 
Савчук О.І. (ст.викл.) 

https://us04web.zoom.us/j/2817757056?pwd=ZU15YVhKTWx0Z

mJ2KzJvSU5HOVBwQT09 

код 77777 

С/З 

 

Завідувач відділу 

навчально-виховної роботи 
 

 

Т.В.Неклюєнко 

 

Фахівець 

 

 

Л.А.Шамрій 

 

https://us04web.zoom.us/j/76417035659?pwd=SHR4U2p2d0ZKeXFEZXdaUnNoSmllZz09
https://us04web.zoom.us/j/76417035659?pwd=SHR4U2p2d0ZKeXFEZXdaUnNoSmllZz09
https://us04web.zoom.us/j/78952664210?pwd=VGFwb2t4Z2JaZ2luN3VWbDEzNVJrZz09
https://us04web.zoom.us/j/78952664210?pwd=VGFwb2t4Z2JaZ2luN3VWbDEzNVJrZz09
https://us04web.zoom.us/j/76417035659?pwd=SHR4U2p2d0ZKeXFEZXdaUnNoSmllZz09
https://us04web.zoom.us/j/76417035659?pwd=SHR4U2p2d0ZKeXFEZXdaUnNoSmllZz09
https://us02web.zoom.us/s/3922126418?pwd=RkZ6UXBCUHJHTXF4WUtRcGllT25kZz09
https://us02web.zoom.us/s/3922126418?pwd=RkZ6UXBCUHJHTXF4WUtRcGllT25kZz09
https://us02web.zoom.us/s/3922126418?pwd=RkZ6UXBCUHJHTXF4WUtRcGllT25kZz09
https://us02web.zoom.us/j/7872061917?pwd=SVZMbTUwTG5xSlByVWNEYm9Fa3I5dz09#success
https://us02web.zoom.us/j/7872061917?pwd=SVZMbTUwTG5xSlByVWNEYm9Fa3I5dz09#success
https://us05web.zoom.us/j/8100133216?pwd=L2FRcUszZ0pnOG1uSmlhUE9qdlhiUT09
https://us05web.zoom.us/j/8100133216?pwd=L2FRcUszZ0pnOG1uSmlhUE9qdlhiUT09
https://us02web.zoom.us/s/3922126418?pwd=RkZ6UXBCUHJHTXF4WUtRcGllT25kZz09
https://us02web.zoom.us/s/3922126418?pwd=RkZ6UXBCUHJHTXF4WUtRcGllT25kZz09
https://us02web.zoom.us/s/3922126418?pwd=RkZ6UXBCUHJHTXF4WUtRcGllT25kZz09
https://us05web.zoom.us/j/6324359520?pwd=OExHc3NuSmtBQXUvb0Zyc2J0MW94Zz09
https://us05web.zoom.us/j/6324359520?pwd=OExHc3NuSmtBQXUvb0Zyc2J0MW94Zz09
https://us04web.zoom.us/j/2817757056?pwd=ZU15YVhKTWx0ZmJ2KzJvSU5HOVBwQT09
https://us04web.zoom.us/j/2817757056?pwd=ZU15YVhKTWx0ZmJ2KzJvSU5HOVBwQT09

