
 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

в Навчально-науковому олімпійському інституті 

1 курс (з 22.02 по 26.02.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М5-ОС2 1М5-ПП 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05  

10.30–11.50 Педагогіка вищої освіти 

12.15–13.35 Актуальні проблеми ФКіС 

14.00– 15.20  

В
ів

то
р

о
к
 

8.45–10.05 МОК та олімпійська система 

(6.408) 

Конфліктологія у спортивній 

діяльності (4.108) 
10.30–11.50 МОК та олімпійська система 

(6.408) 

Вікова та педагогічна психологія 

у спорті (4.108) 
12.15–13.35 Педагогіка вищої освіти (6.408) Іноземна мова (4.108) 

14.00– 15.20   

С
ер

ед
а 

8.45–10.05  

10.30–11.50 Рухові якості та фізична підготовка спортсменів 

12.15–13.35 Рухові якості та фізична підготовка спортсменів 

14.00– 15.20   

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05  Рухові якості та фізична 

підготовка спортсменів (4.108) 
10.30–11.50 Іноземна мова (2.201) Вікова та педагогічна психологія 

у спорті (4.108) 
12.15–13.35 Рухові якості та фізична 

підготовка спортсменів (6.408) 

Педагогіка вищої освіти (4.108) 

14.00– 15.20 Тестування у системі управління 

підготовкою спортсменів (6.408) 

 

П
`я

тн
и

ц
я
 8.45–10.05   

10.30–11.50   

12.15–13.35   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

в Навчально-науковому олімпійському інституті 

1 курс (з 01.03 по 05.03.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М5-ОС2 1М5-ПП 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05 Педагогіка вищої освіти (6.408) Рухові якості та фізична 

підготовка спортсменів (4.108) 
10.30–11.50 Іноземна мова (2.201,2.315) Вікова та педагогічна психологія 

у спорті (4.108)  
12.15–13.35 Рухові якості та фізична 

підготовка спортсменів (6.408) 

Педагогіка вищої освіти (4.108) 

14.00– 15.20 Актуальні проблеми ФКіС 

(6.408)  

 

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05 МОК та олімпійська система 

(6.408)  

Конфліктологія у спортивній 

діяльності (4.108) 
10.30–11.50 МОК та олімпійська система 

(6.408)  

Вікова та педагогічна психологія 

у спорті (4.108)  
12.15–13.35 Тестування у системі управління 

підготовкою спортсменів (6.408) 

Іноземна мова(4.108)  

14.00– 15.20  Актуальні проблеми ФКіС 

(4.108) 

С
ер

ед
а 

8.45–10.05  

10.30–11.50 Рухові якості та фізична підготовка спортсменів 

12.15–13.35 Рухові якості та фізична підготовка спортсменів 

14.00– 15.20   

Ч
ет

в
ер

 8.45–10.05   

10.30–11.50  

12.15–13.35  

П
`я

тн
и

ц
я
 8.45–10.05 Актуальні проблеми ФКіС 

10.30–11.50 Актуальні проблеми ФКіС 

12.15–13.35 Актуальні проблеми ФКіС 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

в Навчально-науковому олімпійському інституті 

1 курс (з 08.03 по 12.03.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М5-ОС2 1М5-ПП 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 Педагогіка вищої освіти (6.408) Рухові якості та фізична 

підготовка спортсменів (4.108) 
10.30–11.50 Іноземна мова (2.201,2.315) Вікова та педагогічна психологія 

у спорті (4.108)  
12.15–13.35 Рухові якості та фізична 

підготовка спортсменів (6.408) 

Педагогіка вищої освіти (4.108) 

14.00– 15.20 Актуальні проблеми ФКіС 

(6.408) 

 

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05 МОК та олімпійська система 

(6.408)  

Конфліктологія у спортивній 

діяльності (4.108) 
10.30–11.50 МОК та олімпійська система 

(6.408)  

Вікова та педагогічна психологія 

у спорті (4.108)  
12.15–13.35 Тестування у системі управління 

підготовкою спортсменів (6.408)  

Іноземна мова (4.108)  

14.00– 15.20 Тестування у системі управління 

підготовкою спортсменів (6.408) 

Актуальні проблеми ФКіС 

(4.108)  

С
ер

ед
а 

8.45–10.05  Конфліктологія у спортивній 

діяльності  (4.108)  
10.30–11.50  Психодіагностика у спортивній 

діяльності (4.108) 
12.15–13.35   

14.00– 15.20   

Ч
ет

в
ер

 8.45–10.05   

10.30–11.50  

12.15–13.35  

П
`я

тн
и

ц
я
 8.45–10.05   

10.30–11.50   

12.15–13.35   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

в Навчально-науковому олімпійському інституті 

1 курс (з 15.03 по 19.03.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М5-ОС2 1М5-ПП 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 Педагогіка вищої освіти (6.408) Рухові якості та фізична 

підготовка спортсменів (4.108) 
10.30–11.50 Іноземна мова (2.201,2.315) Вікова та педагогічна психологія 

у спорті (4.108)  
12.15–13.35 Рухові якості та фізична 

підготовка спортсменів (6.408)  

Педагогіка вищої освіти (4.108) 

14.00– 15.20 Актуальні проблеми ФКіС 

(6.408) 

 

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05  Конфліктологія у спортивній 

діяльності (4.108) 
10.30–11.50 МОК та олімпійська система 

(6.408)  

Вікова та педагогічна психологія 

у спорті (4.108)  
12.15–13.35 Тестування у системі управління 

підготовкою спортсменів (6.408) 

Іноземна мова (4.108)  

14.00– 15.20 Психологічний супровід у 

спортивній діяльності (6.408) 

Актуальні проблеми ФКіС 

(4.108)  

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Психологічний супровід у 

спортивній діяльності (6.408) 

Конфліктологія у спортивній 

діяльності (4.108)  
10.30–11.50 Тестування у системі управління 

підготовкою спортсменів (6.408) 

Психодіагностика у спортивній 

діяльності (4.108) 
12.15–13.35   

14.00– 15.20   

Ч
ет

в
ер

 8.45–10.05   

10.30–11.50  

12.15–13.35  

П
`я

тн
и

ц
я
 8.45–10.05   

10.30–11.50   

12.15–13.35   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

в Навчально-науковому олімпійському інституті 

1 курс (з 22.03 по 26.03.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М5-ОС2 1М5-ПП 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 Педагогіка вищої освіти (6.408) Рухові якості та фізична 

підготовка спортсменів (4.108)  
10.30–11.50 Іноземна мова  (2.201,2.315) Вікова та педагогічна психологія 

у спорті (4.108)  
12.15–13.35 Рухові якості та фізична 

підготовка спортсменів (6.408) 

Педагогіка вищої освіти(4.108) 

14.00– 15.20 Актуальні проблеми ФКіС 

(6.408) 

 

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05  Конфліктологія у спортивній 

діяльності (4.108)  
10.30–11.50  Вікова та педагогічна психологія 

у спорті (4.108)  
12.15–13.35 Тестування у системі управління 

підготовкою спортсменів (6.408) 

Іноземна мова (4.108)  

14.00– 15.20 Психологічний супровід у 

спортивній діяльності (6.408) 

Актуальні проблеми ФКіС 

(4.108)  

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Психологічний супровід у 

спортивній діяльності (6.408) 

Конфліктологія у спортивній 

діяльності (4.108) 
10.30–11.50 Тестування у системі управління 

підготовкою спортсменів (6.408) 

Психодіагностика у спортивній 

діяльності (4.108) 
12.15–13.35 Рухова пам`ять та моторний 

простір у технічній підготовці 

спортсменів (6.408) 

 

14.00– 15.20   

Ч
ет

в
ер

 8.45–10.05   

10.30–11.50  

12.15–13.35  

П
`я

тн
и

ц
я
 8.45–10.05   

10.30–11.50   

12.15–13.35   

 



 

 

 

 

 

 

 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

в Навчально-науковому олімпійському інституті 

1 курс (з 29.03 по 02.04.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М5-ОС2 1М5-ПП 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 Педагогіка вищої освіти (6.408) Рухові якості та фізична 

підготовка спортсменів (4.108) 
10.30–11.50 Іноземна (2.201,2.315) Вікова та педагогічна психологія 

у спорті (4.108)  
12.15–13.35 Рухові якості та фізична 

підготовка спортсменів (6.408) 

Педагогіка вищої освіти (4.108) 

14.00– 15.20   

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05  Конфліктологія у спортивній 

діяльності (4.108) 
10.30–11.50 Рухова пам`ять та моторний 

простір у технічній підготовці 

спортсменів (6.408)  

Вікова та педагогічна психологія 

у спорті (4.108) 

12.15–13.35 Тестування у системі управління 

підготовкою спортсменів (6.408) 

Іноземна мова (4.108) 

14.00– 15.20 Психологічний супровід у 

спортивній діяльності (6.408) 

 

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Психологічний супровід у 

спортивній діяльності (6.408) 

Конфліктологія у спортивній 

діяльності (4.108) 
10.30–11.50 Тестування у системі управління 

підготовкою спортсменів (6.408) 

Психодіагностика у спортивній 

діяльності (4.108) 
12.15–13.35 Рухова пам`ять та моторний 

простір у технічній підготовці 

спортсменів (6.408) 

Психодіагностика у спортивній 

діяльності (4.108) 

14.00– 15.20   

Ч
ет

в
ер

 8.45–10.05   

10.30–11.50  

12.15–13.35  

П
`я

тн
и

ц
я
 8.45–10.05   

10.30–11.50   

12.15–13.35   



 

 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

в Навчально-науковому олімпійському інституті 

1 курс (з 05.04 по 09.04.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М5-ОС2 1М5-ПП 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05 Функціональні системи та їх 

адаптація у процесі спортивного 

тренування 

Рухові якості та фізична 

підготовка спортсменів 

10.30–11.50 Іноземна мова (2.201,2.315) Вікова та педагогічна психологія 

у спорті 
12.15–13.35 Рухові якості та фізична 

підготовка спортсменів 

Психодіагностика у спортивній 

діяльності 
14.00– 15.20   

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05  Конфліктологія у спортивній 

діяльності 
10.30–11.50 Рухова пам`ять та моторний 

простір у технічній підготовці 

спортсменів 

Вікова та педагогічна психологія 

у спорті 

12.15–13.35 Тестування у системі управління 

підготовкою спортсменів 

Іноземна мова 

14.00– 15.20 Психологічний супровід у 

спортивній діяльності 

 

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Психологічний супровід у 

спортивній діяльності 

Конфліктологія у спортивній 

діяльності 
10.30–11.50 Тестування у системі управління 

підготовкою спортсменів 

Психодіагностика у спортивній 

діяльності 
12.15–13.35 Рухова пам`ять та моторний 

простір у технічній підготовці 

спортсменів 

Диференційна психологія спорту 

14.00– 15.20   

Ч
ет

в
ер

 8.45–10.05   

10.30–11.50  

12.15–13.35  

П
`я

тн
и

ц
я
 8.45–10.05   

10.30–11.50   

12.15–13.35   

 

 

 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

в Навчально-науковому олімпійському інституті 

1 курс (з 12.04 по 16.04.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М5-ОС2 1М5-ПП 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05 Функціональні системи та їх 

адаптація у процесі спортивного 

тренування 

Рухові якості та фізична 

підготовка спортсменів 

10.30–11.50 Іноземна мова (2.201,2.315) Психорегуляція у спортивній 

діяльності 
12.15–13.35 Рухові якості та фізична 

підготовка спортсменів 

Психодіагностика у спортивній 

діяльності 
14.00– 15.20   

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05  Психорегуляція у спортивній 

діяльності 
10.30–11.50 Рухова пам`ять та моторний 

простір у технічній підготовці 

спортсменів 

Диференційна психологія спорту 

12.15–13.35 Спортсмен у різних клімато-

географічних умовах 

Іноземна мова 

14.00– 15.20 Психологічний супровід у 

спортивній діяльності 

 

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Психологічний супровід у 

спортивній діяльності 

 

10.30–11.50 Функціональні системи та їх 

адаптація у процесі спортивного 

тренування 

Психодіагностика у спортивній 

діяльності 

12.15–13.35 Рухова пам`ять та моторний 

простір у технічній підготовці 

спортсменів 

Диференційна психологія спорту 

14.00– 15.20   

Ч
ет

в
ер

 8.45–10.05   

10.30–11.50  

12.15–13.35  

П
`я

тн
и

ц
я
 8.45–10.05   

10.30–11.50   

12.15–13.35   

 

 

 

 

 

 



 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

в Навчально-науковому олімпійському інституті 

1 курс (з 19.04 по 23.04.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М5-ОС2 1М5-ПП 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05 Функціональні системи та їх 

адаптація у процесі спортивного 

тренування 

Рухові якості та фізична 

підготовка спортсменів 

10.30–11.50 Іноземна мова (2.201,2.315) Психорегуляція у спортивній 

діяльності 
12.15–13.35 Рухові якості та фізична 

підготовка спортсменів 

Психодіагностика у спортивній 

діяльності 
14.00– 15.20   

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05  Психорегуляція у спортивній 

діяльності 
10.30–11.50 Рухова пам`ять та моторний 

простір у технічній підготовці 

спортсменів 

Диференційна психологія спорту 

12.15–13.35 Спортсмен у різних клімато-

географічних умовах 

Іноземна мова 

14.00– 15.20 Психологічний супровід у 

спортивній діяльності 

 

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Психологічний супровід у 

спортивній діяльності 

 

10.30–11.50 Функціональні системи та їх 

адаптація у процесі спортивного 

тренування 

Психодіагностика у спортивній 

діяльності 

12.15–13.35 Рухова пам`ять та моторний 

простір у технічній підготовці 

спортсменів 

Диференційна психологія спорту 

14.00– 15.20   

Ч
ет

в
ер

 8.45–10.05   

10.30–11.50  

12.15–13.35  

П
`я

тн
и

ц
я
 8.45–10.05   

10.30–11.50   

12.15–13.35   

 

 

 

 

 



 

 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

в Навчально-науковому олімпійському інституті 

1 курс (з 26.04 по 30.04.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М5-ОС2 1М5-ПП 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05 Функціональні системи та їх 

адаптація у процесі спортивного 

тренування 

Рухові якості та фізична 

підготовка спортсменів 

10.30–11.50 Іноземна мова (2.201,2.315) Психорегуляція у спортивній 

діяльності 
12.15–13.35 Рухові якості та фізична 

підготовка спортсменів 

Психодіагностика у спортивній 

діяльності 
14.00– 15.20   

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05  Психорегуляція у спортивній 

діяльності 
10.30–11.50 Рухова пам`ять та моторний 

простір у технічній підготовці 

спортсменів 

Диференційна психологія спорту 

12.15–13.35 Спортсмен у різних клімато-

географічних умовах 

Іноземна мова 

14.00– 15.20 Психологічний супровід у 

спортивній діяльності 

 

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Психологічний супровід у 

спортивній діяльності 

Акмеологія у спортивній 

діяльності 
10.30–11.50 Функціональні системи та їх 

адаптація у процесі спортивного 

тренування 

Психодіагностика у спортивній 

діяльності 

12.15–13.35 Рухова пам`ять та моторний 

простір у технічній підготовці 

спортсменів 

Диференційна психологія спорту 

14.00– 15.20   

Ч
ет

в
ер

 8.45–10.05   

10.30–11.50  

12.15–13.35  

П
`я

тн
и

ц
я
 8.45–10.05   

10.30–11.50   

12.15–13.35   

 

 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

в Навчально-науковому олімпійському інституті 

1 курс (з 03.05 по 07.05.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М5-ОС2 1М5-ПП 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05 Функціональні системи та їх 

адаптація у процесі спортивного 

тренування 

Рухові якості та фізична 

підготовка спортсменів 

10.30–11.50 Іноземна мова (2.201,2.315) Психорегуляція у спортивній 

діяльності 
12.15–13.35 Рухові якості та фізична 

підготовка спортсменів 

Акмеологія у спортивній 

діяльності 
14.00– 15.20 Спортсмен у різних клімато-

географічних умовах 

 

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05  Психорегуляція у спортивній 

діяльності 
10.30–11.50 Рухова пам`ять та моторний 

простір у технічній підготовці 

спортсменів 

Диференційна психологія спорту 

12.15–13.35 Спортсмен у різних клімато-

географічних умовах 

Іноземна мова 

14.00– 15.20   

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Психологічний супровід у 

спортивній діяльності 

Акмеологія у спортивній 

діяльності 
10.30–11.50 Функціональні системи та їх 

адаптація у процесі спортивного 

тренування 

Психодіагностика у спортивній 

діяльності 

12.15–13.35 Рухова пам`ять та моторний 

простір у технічній підготовці 

спортсменів 

Диференційна психологія спорту 

14.00– 15.20   

Ч
ет

в
ер

 8.45–10.05   

10.30–11.50  

12.15–13.35  

П
`я

тн
и

ц
я
 8.45–10.05   

10.30–11.50   

12.15–13.35   

 

 

 

 

 

 



 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

в Навчально-науковому олімпійському інституті 

1 курс (з 10.05 по 14.05.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М5-ОС2 1М5-ПП 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05 Функціональні системи та їх 

адаптація у процесі спортивного 

тренування 

Рухові якості та фізична 

підготовка спортсменів 

10.30–11.50 Іноземна мова (2.201,2.315) Психорегуляція у спортивній 

діяльності 
12.15–13.35 Рухові якості та фізична 

підготовка спортсменів 

Акмеологія у спортивній 

діяльності 
14.00– 15.20 Спортсмен у різних клімато-

географічних умовах 

 

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05  Психорегуляція у спортивній 

діяльності 
10.30–11.50 Рухова пам`ять та моторний 

простір у технічній підготовці 

спортсменів 

Диференційна психологія спорту 

12.15–13.35 Спортсмен у різних клімато-

географічних умовах 

Іноземна мова 

14.00– 15.20   

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Психологічний супровід у 

спортивній діяльності 

Акмеологія у спортивній 

діяльності 
10.30–11.50 Функціональні системи та їх 

адаптація у процесі спортивного 

тренування 

Психодіагностика у спортивній 

діяльності 

12.15–13.35 Рухова пам`ять та моторний 

простір у технічній підготовці 

спортсменів 

Диференційна психологія спорту 

14.00– 15.20   

Ч
ет

в
ер

 8.45–10.05   

10.30–11.50  

12.15–13.35  

П
`я

тн
и

ц
я
 8.45–10.05   

10.30–11.50   

12.15–13.35   

 

 

 

 

 



 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

в Навчально-науковому олімпійському інституті 

1 курс (з 17.05 по 21.05.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М5-ОС2 1М5-ПП 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05 Функціональні системи та їх 

адаптація у процесі спортивного 

тренування 

Рухові якості та фізична 

підготовка спортсменів 

10.30–11.50 Іноземна мова (2.201,2.315) Психорегуляція у спортивній 

діяльності 
12.15–13.35 Рухові якості та фізична 

підготовка спортсменів 

Акмеологія у спортивній 

діяльності 
14.00– 15.20   

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05  Акмеологія у спортивній 

діяльності 
10.30–11.50 Функціональні системи та їх 

адаптація у процесі спортивного 

тренування 

Диференційна психологія спорту 

12.15–13.35 Спортсмен у різних клімато-

географічних умовах 

Іноземна мова 

14.00– 15.20 Спортсмен у різних клімато-

географічних умовах 

 

С
ер

ед
а 

8.45–10.05  Акмеологія у спортивній 

діяльності 
10.30–11.50 Функціональні системи та їх 

адаптація у процесі спортивного 

тренування 

Диференційна психологія спорту 

12.15–13.35 Іноземна мова (2.201,2.315) Іноземна мова 

14.00– 15.20   

Ч
ет

в
ер

 8.45–10.05   

10.30–11.50  

12.15–13.35  

П
`я

тн
и

ц
я
 8.45–10.05   

10.30–11.50   

12.15–13.35   

 

 

 

 

 

 



 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

в Навчально-науковому олімпійському інституті 

1 курс (з 24.05 по 28.05.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М5-ОС2 1М5-ПП 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05 Функціональні системи та їх 

адаптація у процесі спортивного 

тренування 

Психорегуляція у спортивній 

діяльності 

10.30–11.50 Іноземна мова (2.201,2.315) Психорегуляція у спортивній 

діяльності 
12.15–13.35 Спортсмен у різних клімато-

географічних умовах 

Акмеологія у спортивній 

діяльності 
14.00– 15.20   

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05  Акмеологія у спортивній 

діяльності 
10.30–11.50 Функціональні системи та їх 

адаптація у процесі спортивного 

тренування 

Диференційна психологія спорту 

12.15–13.35 Спортсмен у різних клімато-

географічних умовах 

Іноземна мова 

14.00– 15.20 Спортсмен у різних клімато-

географічних умовах 

 

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Рухові якості та фізична 

підготовка спортсменів 

Акмеологія у спортивній 

діяльності 
10.30–11.50 Функціональні системи та їх 

адаптація у процесі спортивного 

тренування 

Диференційна психологія спорту 

12.15–13.35 Іноземна мова (2.201,2.315) Іноземна мова 

14.00– 15.20  Рухові якості та фізична 

підготовка спортсменів 

Ч
ет

в
ер

 8.45–10.05   

10.30–11.50  

12.15–13.35  

П
`я

тн
и

ц
я
 8.45–10.05   

10.30–11.50   

12.15–13.35   

 

 

 

 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

в Навчально-науковому олімпійському інституті 

1 курс (з 31.05 по 04.06.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М5-ОС2 1М5-ПП 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05 Функціональні системи та їх 

адаптація у процесі спортивного 

тренування 

Психорегуляція у спортивній 

діяльності 

10.30–11.50 Іноземна мова (2.201,2.315) Психорегуляція у спортивній 

діяльності 
12.15–13.35 Спортсмен у різних клімато-

географічних умовах 

Акмеологія у спортивній 

діяльності 
14.00– 15.20   

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05  Акмеологія у спортивній 

діяльності 
10.30–11.50 Функціональні системи та їх 

адаптація у процесі спортивного 

тренування 

Психорегуляція у спортивній 

діяльності 

12.15–13.35 Спортсмен у різних клімато-

географічних умовах 

Іноземна мова 

14.00– 15.20 Спортсмен у різних клімато-

географічних умовах 

 

С
ер

ед
а 

8.45–10.05  Акмеологія у спортивній 

діяльності 
10.30–11.50 Функціональні системи та їх 

адаптація у процесі спортивного 

тренування 

Диференційна психологія спорту 

12.15–13.35 Іноземна мова (2.201,2.315) Іноземна мова 

14.00– 15.20   

Ч
ет

в
ер

 8.45–10.05   

10.30–11.50  

12.15–13.35  

П
`я

тн
и

ц
я
 8.45–10.05   

10.30–11.50   

12.15–13.35   

 


