
 
         ЗАТВЕРДЖУЮ 
Перший проректор з НПР 
_____________ Дутчак М.В. 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2018-2019 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра на факультеті спорту та менеджменту 
 I курс (з 22.04. по 27.04.2019 р.) 

День 
тижня 

Час 1М2-ОС1 1М2-ОС2 
1М2-ПП,ЛЗ 

1М2-ЛЗ 1М2-ПП 
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8.45-10.05 Професійно-орієнтована іноземна мова   
 

10.30-11.50 
Рухові якості та фізична підготовка 

спортсменів (6.408) 
 Рухові якості та фізична підготовка спортсменів (4.108) 

12.15-13.35 МОК та олімпійська система (6.408)  
Біомеханічні основи спортивної техніки у 

видах легкої атлетики (кафедра) 
Актуальні проблеми розвитку психології 

спорту (4.108) 

14.00-15.20 
Актуальні проблеми фізичної культури і 

спорту (6.105) 
  

Актуальні проблеми фізичної культури і 
спорту (6.105) 

15.45-17.05     

В
ів

т
о

р
о

к
 

8.45-10.05 
Психологічний супровід спортивної 

діяльності (4.213) 
Психологічний супровід спортивної 

діяльності (4.213) 

Позатренувальні та позазмагальні  фактори 
в системі спортивної підготовки в легкої 

атлетиці (кафедра) 
Диференційна психологія спорту (4.108) 

10.30-11.50 
Історичні, організаційні та правові аспекти 

сучасного олімпійського спорту (6.408) 
Рухові якості та фізична підготовка 

спортсменів (6.106) 
Адаптація функціональних систем 

спортсменів у легкій атлетиці (кафедра) 
Психорегуляція у спортивної діяльності 

(4.108) 

12.15-13.35 Олімпійська освіта (6.408) МОК та олімпійська система (6.106) 
Психологія спортивної підготовки в легкій 

атлетиці (кафедра) 
Вікова та педагогічна психологія у спорті 

(4.108) 

14.00-15.20 Менеджмент підготовки спортсменів до Олімпійських ігор (1.201) 
Менеджмент підготовки спортсменів до 

Олімпійських ігор (1.201) 
Менеджмент підготовки спортсменів до 

Олімпійських ігор (1.201) 
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8.45-10.05 
Функціональні системи та їх адаптація у 
процесі спортивного тренування (6.408) 

Рухова пам’ять та моторний простір у 
технічній підготовці спортсменів (6.106) 

Правові основи фізичної культури і спорту 
(кафедра) 

 

10.30-11.50 
Культурна спадщина олімпійського спорт 

у (6.408) 
Професійно-орієнтована іноземна мова 

Теорія  і методика спортивної підготовки в 
легкій атлетиці (кафедра) 

Основи акмеологіі у спорті (4.108) 

12.15-13.35 Професійно-орієнтована іноземна мова 
Актуальні проблеми фізичної культури і 

спорту (6.105) 
Професійно-орієнтована іноземна мова Соціальна психологія спорту (4.108) 

14.00-15.20   
Актуальні проблеми фізичної культури і 

спорту (6.105) 
 

Ч
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8.45-10.05   Професійно-орієнтована іноземна мова 
 

10.30-11.50  
Проблема допінгу,використання харчових 

добавок та фармакологічних засобів у 
сучасному спорті (6.106) 

Теорія  і методика спортивної підготовки в 
легкій атлетиці (кафедра) 

Професійно-орієнтована іноземна мова 

12.15-13.35  
Тестування у системі управління підготовкою 

спортсменів(6.106) 
 Професійно-орієнтована іноземна мова 

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 навчально-методичного відділу______________                                     Декан факультету спорту та менеджменту________________ 


