
РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на І семестр 2021/2022 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

в Навчально-науковому олімпійському інституті 

1 курс (з 01.09 по 08.10.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М5-ОС1 1М5-ОС2 1М5-ПП 

П
о

н
ед

іл
о

к
 8.45–10.05    

10.30–11.50    

12.15–13.35    

14.00– 15.20    

В
ів

то
р

о
к
 

8.45–10.05  

10.30–11.50  

12.15–13.35  

14.00– 15.20  

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Олімпійський рух у сучасному суспільстві (Олімпійський рух)  

10.30–11.50 Сучасна сиситема багатоступінчатого відбору у олімпійському 

спорті (Сучасна сиситема багатоступінчатого відбору у ОС) 
12.15–13.35 Перспективні напрями наукових досліджень 

в олімпійському спорті (Перспективні 

напрями наукових досліджень) -лекція 

Актуальні проблеми 

психології спорту -

лекція 
14.00– 15.20   

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05 Сучасна періодизація спортивного тренування 

10.30–11.50 МОК та олімпійська 

система -лекція 

Функціональні 

системи та їх 

адаптація в процесі 

спортивного 

тренування -лекція 

Методологія та 

організація наукових 

досліджень -лекція 

12.15–13.35 Система змагань в олімпійському спорті -

лекція 

Психодіагностика у 

спортивній 

діяльності -лекція 
14.00– 15.20    

П
`я

тн
и

ц
я
 

8.45–10.05 Іноземна мова (2.201)  Сучасна періодизація 

спортивного 

тренування (6.408) 
10.30–11.50 Іноземна мова (2.201) Сучасна періодизація 

спортивного 

тренування (6.408) 

Іноземна мова (2.204)  

12.15–13.35 Сучасна періодизація 

спортивного 

тренування (6.408) 

Іноземна мова (2.201) Іноземна мова (2.204) 

14.00– 15.20  Іноземна мова (2.201)  

 

 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на І семестр 2021/2022 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

в Навчально-науковому олімпійському інституті 

1 курс (з 11.10 по 15.10.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М5-ОС1 1М5-ОС2 1М5-ПП 

П
о

н
ед

іл
о

к
 8.45–10.05    

10.30–11.50    

12.15–13.35    

14.00– 15.20    

В
ів

то
р

о
к
 

8.45–10.05  

10.30–11.50  

12.15–13.35  

14.00– 15.20  

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Олімпійський рух 

(6.106) 

Перспективні 

напрями наукових 

досліджень (6.105) 

Сучасна сиситема 

багатоступінчатого 

відбору у ОС (6.408) 
10.30–11.50 Сучасна сиситема 

багатоступінчатого 

відбору у ОС (6.408) 

Олімпійський рух 

(6.106) 

Актуальні проблеми 

психології спорту 

(4.108) 
12.15–13.35 Перспективні 

напрями наукових 

досліджень (6.105) 

Сучасна сиситема 

багатоступінчатого 

відбору у ОС (6.408) 

Олімпійський рух 

(6.106) 

14.00– 15.20    

 Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05 Сучасна періодизація спортивного тренування (6.106) 

10.30–11.50 Система змагань в 

олімпійському спорті 

(6.106) 

Функціональні 

системи та їх 

адаптація в процесі 

спортивного 

тренування (6.408) 

Методологія та 

організація наукових 

досліджень –лекція 

(4.108) 

12.15–13.35 МОК та олімпійська 

система (6.408) 

Система змагань в 

олімпійському спорті 

(6.106) 

Психодіагностика у 

спортивній 

діяльності –лекція 

(4.108) 
14.00– 15.20    

П
`я

тн
и

ц
я
 

8.45–10.05 Іноземна мова (2.201)  Сучасна періодизація 

спортивного 

тренування (6.408) 
10.30–11.50 Іноземна мова (2.201) Сучасна періодизація 

спортивного 

тренування (6.408) 

Іноземна мова (2.204) 

12.15–13.35 Сучасна періодизація 

спортивного 

тренування (6.408) 

Іноземна мова (2.201) Іноземна мова (2.204) 

14.00– 15.20  Іноземна мова (2.201)  

 



 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на І семестр 2021/2022 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

в Навчально-науковому олімпійському інституті 

1 курс (з 18.10 по 29.10.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М5-ОС1 1М5-ОС2 1М5-ПП 

 П
о

н
ед

іл
о

к
 8.45–10.05    

10.30–11.50    

12.15–13.35    

14.00– 15.20    

В
ів

то
р

о
к
 

8.45–10.05  

10.30–11.50  

12.15–13.35  

14.00– 15.20  

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Олімпійський рух 

(6.106) 

Перспективні 

напрями наукових 

досліджень (6.105) 

Сучасна сиситема 

багатоступінчатого 

відбору у ОС (6.408) 
10.30–11.50 Сучасна сиситема 

багатоступінчатого 

відбору у ОС (6.408) 

Олімпійський рух 

(6.106) 

Актуальні проблеми 

психології спорту 

(4.108) 
12.15–13.35 Перспективні 

напрями наукових 

досліджень (6.105) 

Сучасна сиситема 

багатоступінчатого 

відбору у ОС (6.408) 

Олімпійський рух 

(6.106) 

14.00– 15.20    

 Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05 Сучасна періодизація спортивного тренування (6.106), (4.108) 

10.30–11.50 Система змагань в 

олімпійському спорті 

(6.106) 

Функціональні 

системи та їх 

адаптація в процесі 

спортивного 

тренування (6.408) 

Методологія та 

організація наукових 

досліджень –лекція 

(4.108) 

12.15–13.35 МОК та олімпійська 

система (6.408) 

Система змагань в 

олімпійському спорті 

(6.106) 

Психодіагностика у 

спортивній 

діяльності  (4.108) 
14.00– 15.20    

П
`я

тн
и

ц
я
 

8.45–10.05 Іноземна мова (2.201)  Сучасна періодизація 

спортивного 

тренування (6.408) 
10.30–11.50 Іноземна мова (2.201) Сучасна періодизація 

спортивного 

тренування (6.408) 

Іноземна мова (2.204) 

12.15–13.35 Сучасна періодизація 

спортивного 

тренування (6.408) 

Іноземна мова (2.201) Іноземна мова (2.204) 

14.00– 15.20  Іноземна мова (2.201)  

 


