
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Фізика конденсованого 
стану (пр)

Математичний аналіз 
(пр), ауд.   

Методи математичної 
фізики (пр)

Об'єктно-орієнтовне 
програмування (лаб)

Радіоелектроніка (лаб)

Практикум з оптики, 
ауд. 354, 375 ФФ

Радіоелектроніка (лаб)

Вибрані розділи 
трудового права і 
основ підприємницької 
діяльності (пр)

Фізика конденсованого 
стану (лек)

Українська та 
зарубіжна культура 
(лек)

Будова речовини і 
загальна хімія (сем)

Мікро- та 
наноструктури в живій 

природі 3 гр., Хімія 
високомолекулярн. 

сполук (лаб.) гр.2

Оптика (лек) Фізика твердого тіла 
(лек)

Статистичні методи в 
біології (лек)

Теорія еволюції (сем)

Мікро- та 
наноструктури в живій 

природі 4 гр., Хімія 
високомолекулярн. 

сполук (лаб ) гр 2

Фізика ядра та 
елементарних 
частинок (лек), ауд. 200 
ФФ

Практикум з 
молекулярної фізики, 

ауд. 260, 262 ФФ

Основи електроніки 
(лаб), ауд.438, 440 ФФ

Основи клітинної 
метаболоміки 

Лабораторія з 
експериментальної 

фізики (оптика)

Молекулярна фізика 
(лек), ауд. 100 ФФ

Молекулярна  (пр), 
ауд. 302 ФФ

Вибрані розділи 
неорганічної хімії (сем)

Практикум з фізики 
ядра та елементарних 
частинок, ауд. 437 ФФ

Фізіологія рослин 
(лаб), гр 1

Квантова механіка 
(пр), ауд. 307 ФФ

Гістологія (лек) 
доц.Гарматіна С.М. 212 
БФ

Фізіологія рослин 
(лаб), гр 2

Математичний аналіз 
(пр)

Зоологія (лаб), гр 1

Зоологія (лаб), гр 2

Біотехнологія 
(лек+лаб)

Теорія ймовірностей 
(пр)

Оптика (лек), ауд. 200 
ФФ

Біосенсори (лаб)

Загальна хімія, (лек) Соціально-політичні 
студії  пр

        Мікро- та 
наноструктури в живій 

природі (лаб.)  гр.1, 
Фізичні методи 

дослідження в хімії 
(лаб)

Соціально-політичні 
студії  доц.Вілкова О.Ю. 
212 БФ

Мікро- та 
наноструктури в живій 

природі (лаб.) гр.2, 
Фізичні методи 

дослідження в хімії 
(лаб)

Загальна хімія (лаб)

Фізика твердого тіла 
(лек) Вступ до біоінженерії (лаб)

Оптика (пр), ауд. 304 
ФФ

Фізика конденсованого 
стану (лек)

Молекуляр.генетика 
(лаб.)

Вступ до біоінженерії (лаб)

Диференціальні 
рівняння (лек), ауд. 200 
ФФ 

Логіка (сем.)

Молекулярна фізика 
(лек)

Теорія ймовірностей 
(лек)

Порівняльна фізіологія 
(з основами анатомії)  

(лек+лаб)

Квантова механіка 
(лек), ауд. 100 ФФ, 30 
год

Лабораторія з 
експериментальної 
фізики (молекулярна 
фізика)

Квантова механіка 
(лек), ауд. 100 ФФ

Лінійна алгебра та 
аналітична геометрія 

(пр), ауд. 305 ФФ

Планування 
органічного 

синтезу(прак.)

Математичне 
моделювання та 
чисельні методи 
обчислень (пр), 

Філософія (сем)

15:50

Інструментальні методи 
аналітич. хімії (лек.)

Вибрані розділи 
стереохімії  (лек.)

Основи квантової теорії 
(пр), 

Електромагнетизм, 
коливання та хвилі (пр)

Електромагнетизм, 
коливання та хвилі 

(лек)

Будова речовини і 
загальна хімія (лек)

Біосенсори (лек)

Іноземна мова, 

Молекулярна біологія 
(лаб), гр 2

Ботаніка (лек), ауд. 215 
БФ

Зоологія (лек), ауд. 215 
БФ

Ботаніка (лаб)

14:05

Молекулярна фізика 
(лек), ауд. 200 ФФ 

Радіоелектроніка (лек)

Методи аналізу та 
дослідження хімічних 

сполук (пр)

Термодинаміка та 
статистична фізика 
(лек), ауд. 200 ФФ

Об'єктно-орієнтовне 
програмування (лек)

Фізіологіяя рослин, 
проф. Мусієнко М.М.,  

212 БФ

Філософія (лек)

15:50

Лінійна алгебра та 
аналітична геометрія 

(лек), ауд. 100 ФФ

Фізичні явища на 
наномолекулярному 

рівні (лек)

Лабораторія з 
експериментальної 
фізикиЛабораторія з 
експериментальної 

фізики (молекулярна 
фізика)

Квантова механіка 
(пр), ауд. 307 ФФ

Неорган. Хімія (лаб.)

Органічна хімія (лек) Іноземна мова

Логіка (лекції)
Інструментальні методи 

аналітич. хімії (лаб.)

Інструментальні методи 
аналітич. хімії (лаб.)

Основи молекулярної 
фармакології (лек.)

Основи молекулярної 
фармакології (прак.)

Гістологія (лаб), ауд. 
520 БФ, гр 1

 Органічна хімія (лаб) 
гр.2

Молекуляр.генетика 
(лек.)

Хімія природних 
сполук (лек+лаб)

Термодинаміка та 
статистична фізика 

(пр), ауд. 309 ФФ, 30 год

Основи квантової теорії 
(лек)

СЕ
РЕ

Д
А

15:50

Математичне 
моделювання та 
чисельні методи 
обчислень (пр), 

Теорія ймовірності та 
математична 

статистика (лек), ауд. 
100 ФФ

Математичний аналіз 
(лек), 

Загальна алгебра (пр)

Молекулярна фізика 
(пр)

ЧЕ
ТВ

ЕР
П'

ЯТ
НИ

Ц
Я

12:20

14:05

8:40

10:35

12:20

14:05

Іноземна мова, ауд. 

12:20

14:05

Математичний аналіз 
(лек)

8:40

Політичне письменство 
в університеті Святого 

Володимира в 19 ст. 
Постаті. Вчення. 
Напрямки(лек)

Фізична та колоїдна хімія 
(лаб)                                 

Прилади сучасної 
електроніки (лаб)

Екологія (лек)

Електродинаміка (пр)

Радіоелектроніка (лек) Молекулярні основи 
еволюції живого (лек)

Фізична та колоїдна 
хімія(лек), ауд

Математичний аналіз 
(пр), ауд.   5 ФРЕКС                   

Електродинаміка (лек), 

Іноземна мова, ауд. 

Фізіологія рослин 
(лаб), гр 1

Основи 
мікропроцесорної 

техніки (лаб)

Хімія 
високомолекулярних 

сполук (лек)

8:40

10:35

Методи аналізу та 
дослідження хімічних 

сполук (лек)

Іноземна мова Оптика (пр)10:35
Диференціальні 

рівняння (пр), ауд. 301 
ФФ

Основи 
мікропроцесорної 

техніки (лек)

Методи аналізу та 
дослідження хімічних 

сполук (лаб)

Класична механіка 
(лек), ауд. 200 ФФ

Вибрані розділи 
трудового права і 

основ підприємницької 
діяльності (лек+сем), 

економісти,

Молекулярні основи 
еволюції живого 

(лек+лаб)

Термодинаміка та 
статистична фізика 
(пр), ауд. 405 ФФ

Основи високих 
технологій 

Електричні та оптичні 
властивості наносистем 

(лек+пр)

Прилади сучасної 
електроніки (лек),

Практикум з фізики 
ядра та елементарних 
частинок, ауд. 437 ФФ

Іноземна мова, 

Іноземна мова, 

Практикум з 
молекулярної фізики, 

ауд. 260, 262 ФФ

Молекулярна фізика 
(лек)

Основи електроніки 
(лаб), ауд.438, 440 ФФ

Прилади сучасної 
електроніки (сем), 

Вибрані розділи 
трудового права і 

основ підприємницької 
діяльності (лек)

Оптика (лек), ауд. 200 
ФФ

Основи електроніки  
(лек), ауд.  200 ФФ

ВІ
ВТ

О
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К
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Д
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О
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10:35

12:20

Зоологія (лаб), ауд. 316 
БФ, гр 1

Фізіологія та анатомія 
людини і тварини 

(лаб), гр 2

Молекулярна біологія 
(лек)

Неорганічна хімія 
(лекц.)

Фізика (лекції)

Статистична фізика 
(лек)

Фізика ядра та 
елементарних 

частинок (лек), ауд. 200 
ФФ

Фізика ядра та 
елементарних 

частинок (пр), ауд. 401 
ФФ

Безпека 
життєдіяльності з 
основами екології 
(лек), ауд. 300 ФФ

8:40

15:50

14:05

Радіоелектроніка (лаб)

Лабораторія з 
експериментальної 

фізики (оптика)

15:50

Оптика (лек)

Основи загальної 
фізіології (лек+лаб)

12:20

Класична механіка 
(пр), ауд. 305 ФФ

Практикум з оптики, 
ауд. 354, 375 ФФ

Прикладна фізика Фізика

Вибрані розділи 
трудового права і 

основ підприємницької 
діяльності (лек+сем), 
юристи, з 25.03.2019

Загальна алгебра (лек)8:40

Теорія ймовірності та 
математична 

статистика (пр), ауд. 
301 ФФ

Методи математичної 
фізики (лек)

Іноземна мова

Математичний аналіз 
(лек), ауд. 100 ФФ,      10:35

Математичний аналіз 
(пр)

Іноземна мова

Хімія 
високомолекул.сполук  

(лаб.)

Хімія 
високомолекул.сполук  

(лаб.) 

Матем. методи в прир. 
науках (практ.)

Фізіологія рослин 
(лаб), гр 2,  

Молекулярна біологія 
(лаб), гр 1

Вибрані розділи 
неорганічної хімії (лек)

Основи сучасної 
електроніки (лаб), гр 2

Іноземна мова

Фізичні методи 
дослідження (лек.)

Фізика (практичні)

Біологія Хімія

Вища математ.(пр.)

Фізична хімія (лекції), 
ВХА, хім. Ф-т

Полімери та колоїди 
(лек)

Молекулярні основи 
еволюції живого (лек.)Іноземна мова

Основи молекулярної 
фармакології (сем)

Вища математика 
(лекції)

Іноземна мова, 

Українська та 
зарубіжна культура 

(сем)

Планування 
органічного синтезу 

(лек.)

Квантова хімія (практ.)

Основи клітинної 
метаболоміки 

Хімія 
високомолекулярн. 

сполук (лек.)

Квантова хімія (лек.)

Хімія 
високомолекулярн. 

сполук (лаб.) гр.2

Екологія (лек)Вірусологія (лек), ауд. 
212 БФ

Зоологія (лаб), ауд. 316 
БФ, гр 2

Гістологія, ауд. 520 БФ, 
гр 2

Електромагнетизм, 
коливання та хвилі 

(пр), Фізичні явища на 
наномолекулярному 

рівні (пр)

Органічна хімія (лаб.) 
1гр.

Органічна хімія (лаб.) 
1гр.Фізика (пр.)

Вірусологія (лаб), ауд. 
504 БФ, гр 2, 

Статистичні методи в 
біології (лаб), гр 1

Основи сучасної 
електроніки (лаб), гр 1

Основи молекулярної 
фармакології (лек)

Радіоелектроніка (пр)

Фізика твердого тіла 
(лаб)

Статистична фізика (пр)

Бакалаврська робота

Основи високих технологій 
(лек)

Вступ до біоінженерії (лек)

Вступ до 
університетських 

студій (лек), ауд. 300 
ФФ

Методи математичної 
фізики (лек), ауд. 200 

ФФ

 Методи математичної 
фізики (пр)

Оптика (пр), ауд. 304 
ФФ

Електродинаміка (лек), 
ауд. 300 ФФ

Електродинаміка (пр), 
ауд. 401 ФФ

Органічна хімія (лаб), 
гр 1

Органічна хімія (лаб), 
гр 2

Вірусологія (лаб), ауд. 
508 БФ, гр 1, 

Статистичні методи в 
біології (лаб), гр 2

Фізіологія та анатомія 
людини і тварини (лек)

Фізіологія та анатомія 
людини і тварини 

(лаб), гр 1

Теорія еволюції (лек)

Фізичні основи мікро- 
та наноелектроніки 

(лек)

Фізичні основи мікро- 
та наноелектроніки 

(лаб), 

Основи сучасної 
електроніки (лек)

Полімери та колоїди 
(лаб)

Кваліфікаційна робота

Матем. методи в прир. 
науках (лекції)

Філософія (сем.)

Філософія (сем.), 9:30 
Хім.фак ауд. 316

Фізична хімія (семінар)
 Мікро- та 

наноструктури в живій 
природі (лек.)

Вибрані розділі 
трудового права

Фізична хімія (лаб.)
Фізичні методи 

дослідження в хімії 
(лаб.)

Фізична хімія (лаб.)

Органічна хімія (лаб.) 
гр.2

Фізична хімія (лек.), ВХА, 
Хім.ф-т

Нанотехнології в 
природн. науках 

(лек.+лаб.)

Планування 
органічного синтезу 

(лаб.)

Хімія наноматеріалів 
(лек.+лаб)

Основи  високих 
технологій (лек)

Неорганічна хімія 
(лаб.)

Вища математика 
(практичні)

Органічна хімія (лек.)
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