
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Перший проректор з НПР 
 
_____________ Дутчак М.В. 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2017-2018 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра на факультеті спорту та менеджменту 
 I курс (з 18.09.2017 р. по 29.09.2017 р.) 

День 
тижня 

Час М2-ОС1 М2-ОС2 М2-МЕ1 М2-БМ 
П

о
н

е
д

іл
о

к
 8.45-10.05 Іноземна мова (каф) 

Історичні аспекти, проблеми та протиріччя 
сучасного олімпійського спорту (6.408) 

Спортивний маркетинг (9.06)  

10.30-11.50 
Сучасні системи моніторингу функціональних 

можливостей людини (6.506) 
Функціональні системи та їх адаптація у процесі 

спортивного тренування (6.408) 
Актуальні проблеми підприємництва у сфері 

ФКіС (4.309) 
Психомоторика людини (4.205) 

12.15-13.35 
Актуальні проблеми науково-методичного 

забезпечення підготовки спортсменів (6.106) 
Сучасні засоби та методи підготовки спортсменів 

(6.408) 

Цивільний захист і охорона праці в 
сфері фізичної культури і спорту 

(2.402) 

Психомоторика людини (4.205) 

14.00-15.20   
Актуальні проблеми сучасної підготовки 

спортсменів (6.408)) 
 

В
ів

т
о

р
о

к
 8.45-10.05     

10.30-11.50    Іноземна мова (каф) 

12.15-13.35 Олімпійський рух в Україні (6.506)    

14.00-15.20 
Сучасні системи моніторингу функціональних 

можливостей людини (6.506) 
   

С
е
р

е
д

а
 

8.45-10.05  
Актуальні проблеми науково-методичного 

забезпечення підготовки спортсменів (6.408) 
Спортивний маркетинг (9.06) 

Актуальні проблеми сучасної підготовки 
спортсменів (2.402) 

10.30-11.50  
Сучасні засоби та методи підготовки спортсменів 

(6.408) 
Правові основи спортивного менеджменту 

(4.309) 
Біомеханіка фізичних вправ (4.205) 

12.15-13.35  
Актуальні проблеми сучасної підготовки 

спортсменів (4.301) 
Іноземна мова (каф) 

Метрологічне забезпечення вимірювань у 
наукових дослідженнях (4.205) 

14.00-15.20   

Цивільний захист і охорона праці в 
сфері фізичної культури і спорту 

(2.402) 

Метрологічне забезпечення вимірювань у 
наукових дослідженнях (4.205) 

Ч
е
т
в

е
р

 

8.45-10.05 
Актуальні проблеми науково-методичного 

забезпечення підготовки спортсменів (4.408) 
Актуальні проблеми науково-методичного 

забезпечення підготовки спортсменів (6.408) 
  

10.30-11.50 
Історичні аспекти, проблеми та протиріччя 

сучасного олімпійського спорту (6.408) 
Історичні аспекти, проблеми та протиріччя 

сучасного олімпійського спорту (6.408) 
 Диференційна біомеханіка (4.205) 

12.15-13.35 
Історичні аспекти, проблеми та протиріччя 

сучасного олімпійського спорту (6.408) 
Іноземна мова (каф) 

Правові основи спортивного менеджменту 
(4.309) 

Диференційна біомеханіка (4.205)  

14.00-15.20     

П
’я

т
н

и
ц

я
 8.45-10.05     

10.30-11.50     

12.15-13.35     

14.00-15.20     

 
Начальник навчального-методичного відділу______________                                     Декан факультету спорту та менеджменту________________ 



ЗАТВЕРДЖУЮ 
Перший проректор з НПР 
 
_____________ Дутчак М.В. 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2017-2018 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра на факультеті спорту та менеджменту 
 I курс (з 11.09.2017 р.) 

День 
тижня 

Час М2-ЛЗ М2-ВВ 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 8.45-10.05 ТМ спортивної підготовки у ЛА (2.308)  

10.30-11.50 Науково-методичне забезпечення СП у ЛА(2.308)  

12.15-13.35   

14.00-15.20   

В
ів

т
о

р
о

к
 8.45-10.05 

Позатренувальні та позазмагальні фактори в 
системі СП у ЛА (2.308) 

 

10.30-11.50 
Адаптація функіональних систем спортсменів у ЛА 

(2.308) 
 

12.15-13.35 Іноземна мова (каф)  

14.00-15.20 
Актуальні проблеми сучасної підготовки 

спортсменів (2.308) 
 

С
е
р

е
д

а
 8.45-10.05  ТМ спортивної підготовки у водних видах (каф) 

10.30-11.50  
Науково-методичне забезпечення СП у водних видах  

(каф) 

12.15-13.35  Іноземна мова (каф) 

14.00-15.20  
Актуальні проблеми сучасної підготовки спортсменів 

(8.101) 

Ч
е
т
в

е
р

 

8.45-10.05  
Позатренувальні та позазмагальні фактори в системі СП 

у водних видах (каф) 

10.30-11.50  
Функціональні можливості плавців і веслувальників 

(каф) 

12.15-13.35   

14.00-15.20   

П
’я

т
н

и
ц

я
 8.45-10.05   

10.30-11.50   

12.15-13.35   

14.00-15.20   

 
Начальник навчального-методичного відділу______________                                     Декан факультету спорту та менеджменту________________ 

 


