
 

 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра  

на тренерському факультеті  

2 курс (з 01.02 по 26.02.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 21-ХТ 2 (1 підгрупа) 21-ХТ 2 (2 підгрупа) 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05  

10.30–11.50  

12.15–13.35 Загальна психологія (3.101) 

14.00– 15.20 Методика викладання історико-побутового танцю (актова зала) 

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 Іноземна мова (2.214) 

10.30–11.50 Історія театру (актова зала) Методика викладання класичного 

танцю (5.403) 
12.15–13.35 Методика викладання класичного 

танцю (5.403) 
Історія театру (актова зала) 

14.00– 15.20   

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05 Методика викладання сучасного 

танцю (актова зала) 
Методика викладання бального 

танцю (зал танцю) 
10.30–11.50 Методика викладання бального 

танцю(зал танцю) 
Методика викладання сучасного 

танцю (актова зала) 
12.15–13.35 Практикум з вдосконалення з 

підготовки творчого колективу 
(5.403) 

Методика викладання народно-

сценічного танцю (5.401) 

14.00-15.20 Методика викладання народно-

сценічного танцю (5.401) 
Практикум з вдосконалення з 

підготовки творчого колективу 
(5.403) 

П
`я

тн
и

ц
я
 

8.45–10.05 Хореографія у спорті (фігурне катання) 

10.30–11.50 Практикум з вдосконалення 

підготовки творчого 

 (актова зала) 

Мистецтво балетмейстера (5.401) 

12.15–13.35 Мистецтво балетмейстера (5.401) Практикум з вдосконалення 

підготовки творчого  

(актова зала) 

 

 

 

 



 

 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень бакалавра  

на тренерському факультеті  

2 курс (з 01.03 по 05.03.2021 р.) 

 
День 

тижня 
Час 21-ХТ 2 (1 підгрупа) 21-ХТ 2 (2 підгрупа) 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05  

10.30–11.50  

12.15–13.35 Загальна психологія (3.101) 

14.00– 15.20 Методика викладання історико-побутового танцю (актова зала) 

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05 Методика викладання сучасного 

танцю (актова зала) 

Методика викладання бального 

танцю (зал танцю, 3 корп.) 
10.30–11.50 Методика викладання бального 

танцю (зал танцю, 3 корп.) 

Методика викладання сучасного 

танцю (актова зала) 
12.15–13.35   

14.00– 15.20   

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Іноземна мова (2.212) 

10.30–11.50 Історія театру (актова зала) Методика викладання 

класичного танцю (5.403) 
12.15–13.35 Методика викладання 

класичного танцю (5.403) 

Історія театру (актова зала) 

14.00– 15.20   

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05   

10.30–11.50 Практикум з вдосконалення з 

підготовки творчого колективу 

(актова зала) 

Методика викладання народно-

сценічного танцю (5.403) 

12.15–13.35 Методика викладання народно-

сценічного танцю (5.403) 

Практикум з вдосконалення з 

підготовки творчого колективу 

(актова зала) 
14.00-15.20   

П
`я

тн
и

ц
я
 8.45–10.05 Хореографія у спорті (фігурне катання) 

10.30–11.50  Мистецтво балетмейстера 

(5.401) 
12.15–13.35 Мистецтво балетмейстера 

(5.401) 

 

 

 


