
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Перший проректор з НПР 
 
_____________ Дутчак М.В. 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2017-2018 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра на факультеті спорту та менеджменту 
 I курс (з 15.01.2018 р.) 

День 
тижня 

Час 1М2-ОС1 1М2-ОС2 1М2-МЕ1 1М2-БМ 
П

о
н

е
д

іл
о

к
 

8.45-10.05 Педагогіка вищої  школи (4.408) 
Актуальні проблеми сучасної підготовки 

спортсменів (6.408) 
  

10.30-11.50 
Історичні  аспекти, проблеми та протиріччя 

сучасного олімпійського спорту (6.408) 
Іноземна мова (каф)   

12.15-13.35 
Сучасна система спортивного тренування в 

олімпійському спорті (6.408) 
Інформаційні технології у наукової діяльності з 

фізичної культури і спорту (5.304) 
 Іноземна мова (каф) 

14.00-15.20    Іноземна мова (каф) 

В
ів

т
о

р
о

к
 8.45-10.05 Іноземна мова (каф)  

Інформаційні технології у наукової діяльності 
з фізичної культури і спорту (5.304) 

Педагогіка вищої  школи (4.408) 

10.30-11.50 Іноземна мова (каф) 
Проблеми сучасної періодизації спортивного 

тренування (6.408) 
 Актуальні проблеми сучасної підготовки 

спортсменів (6.408) 
Актуальні проблеми сучасної підготовки 

спортсменів (6.105) 

12.15-13.35  Педагогіка вищої  школи (4.310) 
Менеджмент фізкультурно-спортивних 

організацій (4.408) 
 

14.00-15.20     

С
е
р

е
д

а
 8.45-10.05  

Актуальні проблеми  застосування 
екстремальних умов у підготовки спортсменів 

(6.408) 
Іноземна мова (каф  

10.30-11.50  Іноземна мова (каф) 
Актуальні проблеми спортивного 

менеджменту (4.309) 
 

12.15-13.35   Педагогіка вищої  школи (4.408)  

14.00-15.20     

Ч
е
т
в

е
р

 

8.45-10.05  
Актуальні проблеми  застосування 

екстремальних умов у підготовки спортсменів 
(6.408) 

  

10.30-11.50   
Менеджмент фізкультурно-спортивних 

організацій (4.309) 
Диференційна біомеханіка (4.205) 

12.15-13.35   
Актуальні проблеми спортивного 

менеджменту (4.409) 
Психофізіологія рухів (4.205) 

14.00-15.20    
Інформаційні технології у наукової 

діяльності з фізичної культури і спорту 
(5.304) 

П
’я

т
н

и
ц

я
 8.45-10.05 

Інформаційні технології у наукової діяльності з 
фізичної культури і спорту (5.304) 

   

10.30-11.50 
Сучасна система спортивного тренування в 

олімпійському спорті (6.408) 
   

12.15-13.35 Філософія олімпійського спорту (2.202)    

14.00-15.20     

 
Начальник навчального-методичного відділу______________                                     Декан факультету спорту та менеджменту________________ 



ЗАТВЕРДЖУЮ 
Перший проректор з НПР 
 
_____________ Дутчак М.В. 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2017-2018 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра на факультеті спорту та менеджменту 
 I курс (з 15.01.2018 р.) 

День 
тижня 

Час 1М2-ЛЗ 1М2-ВВ 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 8.45-10.05 Педагогіка вищої школи (4.108)  

10.30-11.50 
Актуальні  проблеми сучасної підготовки 

спортсменів (4.308) 
Інформаційні технології у наукової діяльності з фізичної 

культури і спорту (5.304) 

12.15-13.35 
Інформаційні технології у наукової діяльності з 

фізичної культури і спорту (5.304) 
Актуальні  проблеми сучасної підготовки спортсменів 

(4.405) 

14.00-15.20   

В
ів

т
о

р
о

к
 8.45-10.05 ТМ спортивної підготовки у ЛА (кафедра) 

Позатренувальні та позазмагальні фактори в системі СП 
у плаванні (каф) 

10.30-11.50 
Біомеханічні основи спортивної техніки у видах ЛА 

(кафедра) 
 ТМ спортивної підготовки у плаванні (каф)  

12.15-13.35 Іноземна мова (каф) Педагогіка вищої школи (4.108) 

14.00-15.20   

С
е
р

е
д

а
 8.45-10.05   

10.30-11.50   

12.15-13.35   

14.00-15.20   

Ч
е
т
в

е
р

 

8.45-10.05 ТМ спортивної підготовки у ЛА (кафедра) ТМ спортивної підготовки у плаванні (каф) 

10.30-11.50 
Позатренувальні та позазмагальні фактори в 

системі СП у ЛА (кафедра) 
Біомеханічні основи спортивної техніки у плаванні  

(кафедра) 

12.15-13.35 
Біомеханічні основи спортивної техніки у видах ЛА 

(кафедра) 
Позатренувальні та позазмагальні фактори в системі СП 

у  плаванні  (кафедра) 

14.00-15.20   

П
’я

т
н

и
ц

я
 8.45-10.05 Іноземна мова (каф) 

Біомеханічні основи спортивної техніки у плаванні  
(кафедра) 

10.30-11.50  Іноземна мова (каф) 

12.15-13.35  Іноземна мова (каф) 

14.00-15.20   

 
Начальник навчального-методичного відділу______________                                     Декан факультету спорту та менеджменту________________ 

 

 


