
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Перший проректор з НПР 
 
_____________ Дутчак М.В. 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2017-2018 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра на факультеті спорту та менеджменту 
ІІІ курс (з 23.04.2018 р.) 

День 
тижня 

Час 32-ЄС1 32-ЄС2 32-ЄС3 32-ЛЗ1 32-ЛЗ2 32-ВВ1 32-ВВ2 32-МЕ 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 8.45-10.05 

Історія олімпійського 
руху (4.405) 

 
Спортивна фізіологія 

(1.418) 
    

Спортивний маркетинг 
(4.305) 

10.30-11.50 ТМТДОВС 
Неолімпійський 

спорт (6.105) 
ТМТДОВС 

Спортивна фізіологія 
(1.421) 

Філософія (4.310) 
Неолімпійський 

спорт (6.106) 
ТМТДОВС 

Ринкові відносини та 
підприємництво у 
сфері ФВіС (4.305) 

12.15-13.35 
Основи економічної 
теорії та управління 
сферою ФКіС (4.408) 

ТМТДОВС Філософія (2.202) ТМТДОВС 
Фізична реабілітація 

(1.406) 
ТМТДОВС Філософія (2.402) 

Історія олімпійського 
руху (4.405) 

14.00-15.20   

В
ів

т
о

р
о

к
 

8.45-10.05   
Основи економічної 
теорії та управління 
сферою ФКіС (4.405) 

Неолімпійський 
спорт (6.106) 

Неолімпійський спорт 
(6.507) 

  
Історія олімпійського 

руху (4.409) 
Спортивна медицина 

(4.305) 

10.30-11.50 
Сучасне тренажерне 
обладнання у ФКіС 

Історія олімпійського 
руху (6.106) 

Основи економічної 
теорії та управління 
сферою ФКіС (4.409) 

Адаптивний спорт (6.507) 
Спортивна фізіологія 

(2.410) 
ТМТДОВС 

Сучасне тренажерне 
обладнання у ФКіС 

Фізична реабілітація 
(1.408) 

12.15-13.35 Філософія (1.417)  
Сучасне тренажерне 
обладнання у ФКіС 

Історія олімпійського руху 
(4.405) 

Неолімпійський спорт 
(6.105) 

Основи економічної 
теорії та управління 
сферою ФКіС (1.421) 

Фізична реабілітація 
(1.407) 

Основи спортивного 
менеджменту 

(державне управління 
сферою ФКіС) (4.309) 

14.00-15.20 
Спортивна фізіологія 

(2.404) 
    Філософія (1.418)   

С
е
р

е
д

а
 

8.45-10.05  

10.30-11.50 
Неолімпійський спорт 

(4.310) 
Спортивна фізіологія 

(1.418) 
Фізична реабілітація 

(1.408) 
Сучасне тренажерне 
обладнання у ФКіС 

Сучасне тренажерне 
обладнання у ФКіС 

Адаптивний спорт 
(6.506) 

Адаптивний спорт 
(6.507) 

Спортивні танці (каф) 

12.15-13.35 ТМТДОВС 
Адаптивний спорт 

(6.506) 
 

Фізична реабілітація 
(1.406) 

Адаптивний спорт (6.507) 
Спортивна фізіологія 

(2.402) 
Спортивна фізіологія 

(1.207) 

Теорія фізкультурно-
спортивних організацій 

(4.309) 

14.00-15.20    
Основи економічної теорії 

та управління сферою 
ФКіС (1.208) 

 
Історія олімпійського 

руху (4.408) 
 

Бізнес планування 
спортивних організацій 

(4.309) 

Ч
е
т
в

е
р

 

8.45-10.05  
Сучасне тренажерне 
обладнання у ФКіС 

Адаптивний спорт 
(6.506) 

   
Неолімпійський 

спорт (6.507) 

Основи спортивного 
менеджменту 

(державне управління 
сферою ФКіС) (4.309) 

10.30-11.50 Адаптивний спорт (6.507) Філософія (4.401) 
Історія олімпійського 

руху (6.408) 
Філософія (4.401) 

Історія олімпійського руху 
(6.106) 

Фізична реабілітація 
(1.406) 

Основи економічної 
теорії та управління 
сферою ФКіС (4.311) 

Спортивний маркетинг 
(4.309) 

12.15-13.35 
Фізична реабілітація 

(1.406) 
ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС 

Основи економічної теорії 
та управління сферою 

ФКіС (4.408) 

Сучасне тренажерне 
обладнання у ФКіС 

ТМТДОВС 
Неолімпійський 

спорт (6.507) 

14.00-15.20   

П
’я

т
н

и
ц

я
 8.45-10.05        

Бізнес планування 
спортивних організацій 

(4.309) 

10.30-11.50     ТМТДОВС   Філософія (2.202) 

12.15-13.35     ТМТДОВС   
Спортивна фізіологія 

(2.402) 

14.00-15.20        
Історія олімпійського 

руху (6.106) 

 
Начальник навчального-методичного відділу______________                                     Декан факультету спорту та менеджменту______________ 


