
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Перший проректор з НПР 
 
_____________ Дутчак М.В. 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2016-2017 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра на факультеті спорту та менеджменту 
 I курс (з 24.04.2017 р. до 5.05.2017 р.) 

День 
тижня 

Час М2-ОС1 М2-ОС2 М2-МЕ1 М2-МЕ2 М2-БМ 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 8.45-10.05 

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

 
Маркетингові комунікації фізкультурно-

спортивних організацій (4.408) 
  

10.30-11.50 Іноземна мова (2.201) 
Актуальні проблеми застосування 
екстремальних умов у підготовці 

спортсменів (6.408) 

Інформаційні технології у науковій 
діяльності з фізичної культури і спорту 

(5.409) 
  

12.15-13.35 Філософія олімпійського спорту (4.307) 
Ергогенні засоби у сучасній підготовці 

спортсменів (6.408) 
Іноземна мова (2.201) 

Інформаційні технології у науковій 
діяльності з фізичної культури і спорту 

(5.409) 
 

14.00-15.20    Наукові дослідження у сп. менед. (4.309)  

В
ів

т
о

р
о

к
 8.45-10.05 Олімпійський маркетинг (6.408)     

10.30-11.50 Олімпійський маркетинг (6.408)    Ергономічна біомеханіка (4.205) 

12.15-13.35    
Орг. проект. та бізнес-планув. сп. орг-цій 

(4.309 
Ергономічна біомеханіка (4.205) 

14.00-15.20      

С
е
р

е
д

а
 

8.45-10.05  

10.30-11.50 
Інформаційні технології у науковій 

діяльності з фізичної культури і спорту 
(5.409) 

Ергогенні засоби у сучасній підготовці 
спортсменів (6.408) 

Наукові дослідження у сп. менед. (4.409)  Диференційна біомеханіка (4.205) 

12.15-13.35 
Історичні аспекти, проблеми та протиріччя 

сучасного олімпійського спорту (6.408) 
  

Управління якістю послуг спорт. організацій 
(каф) 

Диференційна біомеханіка (4.205) 

14.00-15.20    
Логістика та логістичні технології у спорті 

(4.309) 
Методи математичної статистики (4.205) 

Ч
е
т
в

е
р

 

8.45-10.05   
Основи спортивного менеджменту 

(4.309) 
  

10.30-11.50   
Основи спортивного менеджменту 

(4.309) 
 Іноземна мова (каф) 

12.15-13.35   
Економіка спорту  у сучасних умовах 

(4.309) 
 

Інформаційні технології у науковій 
діяльності з фізичної культури і спорту 

(5.409) 

14.00-15.20   
Економіка спорту  у сучасних умовах 

(4.309) 
  

П
’я

т
н

и
ц

я
 8.45-10.05  

Інформаційні технології у науковій 
діяльності з фізичної культури і спорту 

(5.409) 

Оргпроектування спорт. організацій 
(4.310) 

  

10.30-11.50  
Ергогенні засоби у сучасній підготовці 

спортсменів (6.408) 
Наукові дослідження у сп. менед. (1.209)   

12.15-13.35  Іноземна мова (каф) 
Маркетингові комунікації фізкультурно-

спортивних організацій (1.209) 
  

14.00-15.20      

 
Начальник навчального-методичного відділу______________                                     Декан факультету спорту та менеджменту________________ 

 


