
РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  
на факультеті спорту і менеджменту  

3 курс (з 16.01 по 20.01.2023 р.) 
 

День 
тижня 

Час 32-ЄС1 32-ЄС2 32-ЄС3 32-ЄС4 32-ЛЗ1 32-ЛЗ2 32-ВВ1 32-ВВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05  Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 

 Основи 
фізичної 
терапії 

Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

Економіка 
спорту 

  

10.30–11.50 Основи 
фізичної 
терапії 

Соціологія 
ФКіС 

Основи 
фізичної 
терапії 

Іноземна мова 
за п/с 

Основи 
фізичної 
терапії 

Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 

Економіка 
спорту 

12.15–13.35 Економіка 
спорту 

 Соціологія 
ФКіС 

   Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 
14.00–15.20         

В
ів

т
о

р
о

к
 08.45–10.05 Теорія і методика тренерської діяльності в обраному виді спорту – лекція  

10.30–11.50 Олімпійський спорт – лекція 

12.15–13.35 Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності – лекція  

14.00–15.20 Основи науково-дослідної роботи – лекція  

С
ер

ед
а 

08.45–10.05 Олімпійський 
спорт 

Олімпійський 
спорт 

 ТТОРРА     

10.30–11.50 ТТОРРА ТТОРРА Олімпійський 
спорт 

Олімпійський 
спорт 

 Основи НДР   Основи НДР  

12.15–13.35 ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС 

14.00–15.20   ТТОРРА  Олімпійський 
спорт 

Олімпійський 
спорт 

Основи НДР   

Ч
ет

в
ер

 8.45–10.05 Загальна теорія підготовки спортсменів – лекція  
10.30–11.50 Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності – лекція  
12.15–13.35 Адаптивний спорт – лекція  
14.00–15.20         



П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Основи НДР    Адаптивний 
спорт 

  ТТОРРА Адаптивний 
спорт 

10.30–11.50 Адаптивний 
спорт 

Основи НДР  Адаптивний 
спорт 

Основи НДР  ТТОРРА  Олімпійський 
спорт 

ТТОРРА 

12.15–13.35  Адаптивний 
спорт 

Основи НДР   Основи НДР  ТТОРРА Адаптивний 
спорт 

Олімпійський 
спорт 

14.00–15.20     Адаптивний 
спорт 

Адаптивний 
спорт 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  
на факультеті спорту і менеджменту  

3 курс (з 23.01 по 03.02.2023 р.) 
 

День 
тижня 

Час 32-ЄС1 32-ЄС2 32-ЄС3 32-ЄС4 32-ЛЗ1 32-ЛЗ2 32-ВВ1 32-ВВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05  Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 

 Основи 
фізичної 
терапії 

Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

   

10.30–11.50 Основи 
фізичної 
терапії 

Соціологія 
ФКіС 

Основи 
фізичної 
терапії 

Іноземна мова 
за п/с 

Основи 
фізичної 
терапії 

Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 

Економіка 
спорту 

12.15–13.35 Економіка 
спорту 

 Соціологія 
ФКіС 

  Економіка 
спорту 

Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 
14.00–15.20         

В
ів

т
о

р
о

к
 08.45–10.05 Теорія і методика тренерської діяльності в обраному виді спорту – лекція  

10.30–11.50 Олімпійський спорт – лекція 

12.15–13.35 Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності – лекція  

14.00–15.20 Основи науково-дослідної роботи – лекція  

С
ер

ед
а 

08.45–10.05 Олімпійський 
спорт 

Олімпійський 
спорт 

 ТТОРРА     

10.30–11.50 ТТОРРА ТТОРРА Олімпійський 
спорт 

Олімпійський 
спорт 

 Основи НДР   Основи НДР  

12.15–13.35 ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС 

14.00–15.20   ТТОРРА  Олімпійський 
спорт 

Олімпійський 
спорт 

Основи НДР   

Ч
ет

в
ер

 8.45–10.05 Загальна теорія підготовки спортсменів – лекція  
10.30–11.50 Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності – лекція  
12.15–13.35 Адаптивний спорт – лекція  
14.00–15.20         



П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Основи НДР    Адаптивний 
спорт 

  ТТОРРА Адаптивний 
спорт 

10.30–11.50 Адаптивний 
спорт 

Основи НДР  Адаптивний 
спорт 

Основи НДР  ТТОРРА  Олімпійський 
спорт 

ТТОРРА 

12.15–13.35  Адаптивний 
спорт 

Основи НДР   Основи НДР  ТТОРРА Адаптивний 
спорт 

Олімпійський 
спорт 

14.00–15.20     Адаптивний 
спорт 

Адаптивний 
спорт 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  
на факультеті спорту і менеджменту  

3 курс (з 06.02 по 10.02.2023 р.) 
 

День 
тижня 

Час 32-ЄС1 32-ЄС2 32-ЄС3 32-ЄС4 32-ЛЗ1 32-ЛЗ2 32-ВВ1 32-ВВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05 Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 

Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Основи 
фізичної 
терапії 

Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

   

10.30–11.50 Основи 
фізичної 
терапії 

Соціологія 
ФКіС 

Основи 
фізичної 
терапії 

Іноземна мова 
за п/с 

Основи 
фізичної 
терапії 

Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 

Економіка 
спорту 

12.15–13.35 Економіка 
спорту 

Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Соціологія 
ФКіС 

Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

 Економіка 
спорту 

Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 
14.00–15.20         

В
ів

т
о

р
о

к
 08.45–10.05  

10.30–11.50 Олімпійський спорт – лекція 

12.15–13.35 Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності – лекція  

14.00–15.20 Основи науково-дослідної роботи – лекція  

С
ер

ед
а 

08.45–10.05 Олімпійський 
спорт 

Олімпійський 
спорт 

 ТТОРРА  Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

 Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

10.30–11.50 ТТОРРА ТТОРРА Олімпійський 
спорт 

Олімпійський 
спорт 

Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Основи НДР  Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Основи НДР  

12.15–13.35 ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС 

14.00–15.20   ТТОРРА  Олімпійський 
спорт 

Олімпійський 
спорт 

Основи НДР   



Ч
ет

в
ер

 8.45–10.05 Загальна теорія підготовки спортсменів – лекція  
10.30–11.50 Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності – лекція  
12.15–13.35 Адаптивний спорт – лекція  
14.00–15.20         

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Основи НДР    Адаптивний 
спорт 

  ТТОРРА Адаптивний 
спорт 

10.30–11.50 Адаптивний 
спорт 

Основи НДР  Адаптивний 
спорт 

Основи НДР  ТТОРРА  Олімпійський 
спорт 

ТТОРРА 

12.15–13.35  Адаптивний 
спорт 

Основи НДР   Основи НДР  ТТОРРА Адаптивний 
спорт 

Олімпійський 
спорт 

14.00–15.20     Адаптивний 
спорт 

Адаптивний 
спорт 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  
на факультеті спорту і менеджменту  

3 курс (з 13.02 по 17.02.2023 р.) 
 

День 
тижня 

Час 32-ЄС1 32-ЄС2 32-ЄС3 32-ЄС4 32-ЛЗ1 32-ЛЗ2 32-ВВ1 32-ВВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05 Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 

Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Основи 
фізичної 
терапії 

Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

 Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

10.30–11.50 Основи 
фізичної 
терапії 

Соціологія 
ФКіС 

Основи 
фізичної 
терапії 

Іноземна мова 
за п/с 

Основи 
фізичної 
терапії 

Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 

Економіка 
спорту 

12.15–13.35 Економіка 
спорту 

Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Соціологія 
ФКіС 

Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 
14.00–15.20         

В
ів

т
о

р
о

к
 08.45–10.05  

10.30–11.50 Олімпійський спорт – лекція 

12.15–13.35 Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності – лекція  

14.00–15.20 Основи науково-дослідної роботи – лекція  

С
ер

ед
а 

08.45–10.05 Олімпійський 
спорт 

Олімпійський 
спорт 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

ТТОРРА  Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

 Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

10.30–11.50 ТТОРРА ТТОРРА Олімпійський 
спорт 

Олімпійський 
спорт 

Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Основи НДР  Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Основи НДР  

12.15–13.35 ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС 



14.00–15.20   ТТОРРА  Олімпійський 
спорт 

Олімпійський 
спорт 

Основи НДР   

Ч
ет

в
ер

 8.45–10.05 Загальна теорія підготовки спортсменів – лекція  
10.30–11.50 Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності – лекція  
12.15–13.35 Адаптивний спорт – лекція  
14.00–15.20         

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Основи НДР  Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

 Адаптивний 
спорт 

  ТТОРРА Адаптивний 
спорт 

10.30–11.50 Адаптивний 
спорт 

Основи НДР  Адаптивний 
спорт 

Основи НДР  ТТОРРА Економіка 
спорту 

Олімпійський 
спорт 

ТТОРРА 

12.15–13.35 Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Адаптивний 
спорт 

Основи НДР  Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Основи НДР  ТТОРРА Адаптивний 
спорт 

Олімпійський 
спорт 

14.00–15.20     Адаптивний 
спорт 

Адаптивний 
спорт 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  
на факультеті спорту і менеджменту  

3 курс (з 20.02 по 24.02.2023 р.) 
 

День 
тижня 

Час 32-ЄС1 32-ЄС2 32-ЄС3 32-ЄС4 32-ЛЗ1 32-ЛЗ2 32-ВВ1 32-ВВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05 Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 

Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Основи 
фізичної 
терапії 

Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

 Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

10.30–11.50 Основи 
фізичної 
терапії 

Соціологія 
ФКіС 

Основи 
фізичної 
терапії 

Іноземна мова 
за п/с 

Основи 
фізичної 
терапії 

Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 

Економіка 
спорту 

12.15–13.35 Економіка 
спорту 

Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Соціологія 
ФКіС 

Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 
14.00–15.20         

В
ів

т
о

р
о

к
 08.45–10.05  

10.30–11.50 Олімпійський спорт – лекція 

12.15–13.35 Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності – лекція  

14.00–15.20  

С
ер

ед
а 

08.45–10.05 Олімпійський 
спорт 

Олімпійський 
спорт 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

ТТОРРА  Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

 Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

10.30–11.50 ТТОРРА ТТОРРА Олімпійський 
спорт 

Олімпійський 
спорт 

Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Основи НДР  Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Основи НДР  

12.15–13.35 ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС 



14.00–15.20   ТТОРРА  Олімпійський 
спорт 

Олімпійський 
спорт 

Основи НДР   

Ч
ет

в
ер

 8.45–10.05 Загальна теорія підготовки спортсменів – лекція  
10.30–11.50 Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності – лекція  
12.15–13.35 Адаптивний спорт – лекція  
14.00–15.20         

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Основи НДР  Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

 Адаптивний 
спорт 

  ТТОРРА Адаптивний 
спорт 

10.30–11.50 Адаптивний 
спорт 

Основи НДР  Адаптивний 
спорт 

Основи НДР  ТТОРРА Економіка 
спорту 

Олімпійський 
спорт 

ТТОРРА 

12.15–13.35 Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Адаптивний 
спорт 

Основи НДР  Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Основи НДР  ТТОРРА Адаптивний 
спорт 

Олімпійський 
спорт 

14.00–15.20     Адаптивний 
спорт 

Адаптивний 
спорт 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  
на факультеті спорту і менеджменту  

3 курс (з 27.02 по 03.03.2023 р.) 
 

День 
тижня 

Час 32-ЄС1 32-ЄС2 32-ЄС3 32-ЄС4 32-ЛЗ1 32-ЛЗ2 32-ВВ1 32-ВВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05 Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 

Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Основи 
фізичної 
терапії 

Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

 Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

10.30–11.50 Основи 
фізичної 
терапії 

Соціологія 
ФКіС 

Основи 
фізичної 
терапії 

Іноземна мова 
за п/с 

Основи 
фізичної 
терапії 

Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 

Економіка 
спорту 

12.15–13.35 Економіка 
спорту 

Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Соціологія 
ФКіС 

Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 
14.00–15.20         

В
ів

т
о

р
о

к
 08.45–10.05 Фізіологія рухової активності і спорту – лекція  

10.30–11.50 Олімпійський спорт – лекція 

12.15–13.35  

14.00–15.20  

С
ер

ед
а 

08.45–10.05 Олімпійський 
спорт 

Олімпійський 
спорт 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

ТТОРРА  Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

 Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

10.30–11.50 ТТОРРА ТТОРРА Олімпійський 
спорт 

Олімпійський 
спорт 

Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Основи НДР  Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Основи НДР  

12.15–13.35 ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС 



14.00–15.20   ТТОРРА  Олімпійський 
спорт 

Олімпійський 
спорт 

Основи НДР   

Ч
ет

в
ер

 8.45–10.05 Загальна теорія підготовки спортсменів – лекція  
10.30–11.50 Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності – лекція  
12.15–13.35 Адаптивний спорт – лекція  
14.00–15.20         

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Основи НДР  Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

 Адаптивний 
спорт 

  ТТОРРА Адаптивний 
спорт 

10.30–11.50 Адаптивний 
спорт 

Основи НДР  Адаптивний 
спорт 

Основи НДР  ТТОРРА Економіка 
спорту 

Олімпійський 
спорт 

ТТОРРА 

12.15–13.35 Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Адаптивний 
спорт 

Основи НДР  Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Основи НДР  ТТОРРА Адаптивний 
спорт 

Олімпійський 
спорт 

14.00–15.20     Адаптивний 
спорт 

Адаптивний 
спорт 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  
на факультеті спорту і менеджменту  

3 курс (з 06.03 по 10.03.2023 р.) 
 

День 
тижня 

Час 32-ЄС1 32-ЄС2 32-ЄС3 32-ЄС4 32-ЛЗ1 32-ЛЗ2 32-ВВ1 32-ВВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05 Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 

Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Основи 
фізичної 
терапії 

Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

 Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

10.30–11.50 Основи 
фізичної 
терапії 

Соціологія 
ФКіС 

Основи 
фізичної 
терапії 

Іноземна мова 
за п/с 

Основи 
фізичної 
терапії 

Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 

Економіка 
спорту 

12.15–13.35 Економіка 
спорту 

Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Соціологія 
ФКіС 

Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 
14.00–15.20         

В
ів

т
о

р
о

к
 08.45–10.05 Фізіологія рухової активності і спорту – лекція  

10.30–11.50 Долікарська медична допомога – лекція 

12.15–13.35  

14.00–15.20  

С
ер

ед
а 

08.45–10.05 Олімпійський 
спорт 

Олімпійський 
спорт 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

ТТОРРА  Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

 Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

10.30–11.50 ТТОРРА ТТОРРА Олімпійський 
спорт 

Олімпійський 
спорт 

Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Основи НДР  Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Основи НДР  

12.15–13.35 ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС 



14.00–15.20   ТТОРРА  Олімпійський 
спорт 

Олімпійський 
спорт 

Основи НДР   

Ч
ет

в
ер

 8.45–10.05 Загальна теорія підготовки спортсменів – лекція  
10.30–11.50 Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності – лекція  
12.15–13.35 Адаптивний спорт – лекція  
14.00–15.20         

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Основи НДР  Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

 Адаптивний 
спорт 

  ТТОРРА Адаптивний 
спорт 

10.30–11.50 Адаптивний 
спорт 

Основи НДР  Адаптивний 
спорт 

Основи НДР  ТТОРРА Економіка 
спорту 

Олімпійський 
спорт 

ТТОРРА 

12.15–13.35 Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Адаптивний 
спорт 

Основи НДР  Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Основи НДР  ТТОРРА Адаптивний 
спорт 

Олімпійський 
спорт 

14.00–15.20     Адаптивний 
спорт 

Адаптивний 
спорт 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  
на факультеті спорту і менеджменту  

3 курс (з 13.03 по 17.03.2023 р.) 
 

День 
тижня 

Час 32-ЄС1 32-ЄС2 32-ЄС3 32-ЄС4 32-ЛЗ1 32-ЛЗ2 32-ВВ1 32-ВВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05 Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 

Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Основи 
фізичної 
терапії 

Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

 Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

10.30–11.50 Основи 
фізичної 
терапії 

Соціологія 
ФКіС 

Основи 
фізичної 
терапії 

Іноземна мова 
за п/с 

Основи 
фізичної 
терапії 

Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 

Економіка 
спорту 

12.15–13.35 Економіка 
спорту 

Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Соціологія 
ФКіС 

Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 
14.00–15.20         

В
ів

т
о

р
о

к
 08.45–10.05 Фізіологія рухової активності і спорту – лекція  

10.30–11.50 Долікарська медична допомога – лекція 

12.15–13.35 Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності – лекція  

14.00–15.20  

С
ер

ед
а 

08.45–10.05 Олімпійський 
спорт 

Олімпійський 
спорт 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

ТТОРРА  Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

 Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

10.30–11.50 ТТОРРА ТТОРРА Олімпійський 
спорт 

Олімпійський 
спорт 

Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Основи НДР  Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Основи НДР  

12.15–13.35 ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС 



14.00–15.20   ТТОРРА  Олімпійський 
спорт 

Олімпійський 
спорт 

Основи НДР   

Ч
ет

в
ер

 8.45–10.05         
10.30–11.50         
12.15–13.35         
14.00–15.20         

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Основи НДР  Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

 Адаптивний 
спорт 

  ТТОРРА Адаптивний 
спорт 

10.30–11.50 Адаптивний 
спорт 

Основи НДР  Адаптивний 
спорт 

Основи НДР  ТТОРРА Економіка 
спорту 

Олімпійський 
спорт 

ТТОРРА 

12.15–13.35 Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Адаптивний 
спорт 

Основи НДР  Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Основи НДР  ТТОРРА Адаптивний 
спорт 

Олімпійський 
спорт 

14.00–15.20     Адаптивний 
спорт 

Адаптивний 
спорт 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  
на факультеті спорту і менеджменту  

3 курс (з 20.03 по 21.04.2023 р.) 
 

День 
тижня 

Час 32-ЄС1 32-ЄС2 32-ЄС3 32-ЄС4 32-ЛЗ1 32-ЛЗ2 32-ВВ1 32-ВВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05 Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 

Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Основи 
фізичної 
терапії 

Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

 Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

10.30–11.50 Основи 
фізичної 
терапії 

Соціологія 
ФКіС 

Основи 
фізичної 
терапії 

Іноземна мова 
за п/с 

Основи 
фізичної 
терапії 

Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 

Економіка 
спорту 

12.15–13.35 Економіка 
спорту 

Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Соціологія 
ФКіС 

Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 
14.00–15.20         

В
ів

т
о

р
о

к
 

08.45–10.05 Долікарська 
медична 
допомога  

Долікарська 
медична 
допомога  

      

10.30–11.50 Фізіологія 
рухової 

активності і 
спорту 

Фізіологія 
рухової 

активності і 
спорту 

Долікарська 
медична 
допомога  

Долікарська 
медична 
допомога  

    

12.15–13.35   Фізіологія 
рухової 

активності і 
спорту 

Фізіологія 
рухової 

активності і 
спорту 

    

14.00–15.20         

С
ер

ед
а 

08.45–10.05 Олімпійський 
спорт 

Олімпійський 
спорт 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

ТТОРРА  Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

 Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 



10.30–11.50 ТТОРРА ТТОРРА Олімпійський 
спорт 

Олімпійський 
спорт 

Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Основи НДР  Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Основи НДР  

12.15–13.35 ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС 

14.00–15.20   ТТОРРА  Олімпійський 
спорт 

Олімпійський 
спорт 

Основи НДР   

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05     Долікарська 
медична 
допомога  

Долікарська 
медична 
допомога  

  

10.30–11.50     Фізіологія 
рухової 

активності і 
спорту 

Фізіологія 
рухової 

активності і 
спорту 

  

12.15–13.35       Долікарська 
медична 
допомога  

Долікарська 
медична 
допомога  

14.00–15.20       Фізіологія 
рухової 

активності і 
спорту 

Фізіологія 
рухової 

активності і 
спорту 

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Основи НДР  Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

 Адаптивний 
спорт 

  ТТОРРА Адаптивний 
спорт 

10.30–11.50 Адаптивний 
спорт 

Основи НДР  Адаптивний 
спорт 

Основи НДР  ТТОРРА Економіка 
спорту 

Олімпійський 
спорт 

ТТОРРА 

12.15–13.35 Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Адаптивний 
спорт 

Основи НДР  Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Основи НДР  ТТОРРА Адаптивний 
спорт 

Олімпійський 
спорт 

14.00–15.20     Адаптивний 
спорт 

Адаптивний 
спорт 

  

 

 

 

 

 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  
на факультеті спорту і менеджменту  

3 курс (з 24.04 по 05.05.2023 р.) 
 

День 
тижня 

Час 32-ЄС1 32-ЄС2 32-ЄС3 32-ЄС4 32-ЛЗ1 32-ЛЗ2 32-ВВ1 32-ВВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05 Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 

Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Основи 
фізичної 
терапії 

Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

 Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

10.30–11.50 Основи 
фізичної 
терапії 

Соціологія 
ФКіС 

Основи 
фізичної 
терапії 

Іноземна мова 
за п/с 

Основи 
фізичної 
терапії 

Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 

Економіка 
спорту 

12.15–13.35 Економіка 
спорту 

Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Соціологія 
ФКіС 

Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 
14.00–15.20         

В
ів

т
о

р
о

к
 

08.45–10.05 Долікарська 
медична 
допомога  

Долікарська 
медична 
допомога  

      

10.30–11.50 Фізіологія 
рухової 

активності і 
спорту 

Фізіологія 
рухової 

активності і 
спорту 

Долікарська 
медична 
допомога  

Долікарська 
медична 
допомога  

    

12.15–13.35   Фізіологія 
рухової 

активності і 
спорту 

Фізіологія 
рухової 

активності і 
спорту 

    

14.00–15.20         

С
ер

ед
а 08.45–10.05      Загальна 

теорія 
підготовки 

спортсменів 

 Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 



10.30–11.50 ТТОРРА ТТОРРА Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

 Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Основи НДР  Загальна 
теорія 

підготовки 
спортсменів 

Основи НДР  

12.15–13.35 ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС  ТМТДОВС ТМТДОВС 

14.00–15.20   ТТОРРА ТТОРРА   Основи НДР   

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05     Долікарська 
медична 
допомога  

Долікарська 
медична 
допомога  

  

10.30–11.50     Фізіологія 
рухової 

активності і 
спорту 

Фізіологія 
рухової 

активності і 
спорту 

  

12.15–13.35      ТМТДОВС Долікарська 
медична 
допомога  

Долікарська 
медична 
допомога  

14.00–15.20       Фізіологія 
рухової 

активності і 
спорту 

Фізіологія 
рухової 

активності і 
спорту 

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05 Основи НДР  Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

 Адаптивний 
спорт 

   Адаптивний 
спорт 

10.30–11.50 Адаптивний 
спорт 

Основи НДР  Адаптивний 
спорт 

Основи НДР  ТТОРРА Економіка 
спорту 

 ТТОРРА 

12.15–13.35 Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Адаптивний 
спорт 

Основи НДР  Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Основи НДР  ТТОРРА Адаптивний 
спорт 

 

14.00–15.20     Адаптивний 
спорт 

Адаптивний 
спорт 

ТТОРРА  

 

 

 

 

 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  
на факультеті спорту і менеджменту  

3 курс (з 08.05 по 12.05.2023 р.) 
 

День 
тижня 

Час 32-ЄС1 32-ЄС2 32-ЄС3 32-ЄС4 32-ЛЗ1 32-ЛЗ2 32-ВВ1 32-ВВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05  Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 

 Основи 
фізичної 
терапії 

Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

Економіка 
спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

10.30–11.50 Основи 
фізичної 
терапії 

Соціологія 
ФКіС 

Основи 
фізичної 
терапії 

Іноземна мова 
за п/с 

Основи 
фізичної 
терапії 

Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 

Економіка 
спорту 

12.15–13.35 Економіка 
спорту 

 Соціологія 
ФКіС 

 Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 
14.00–15.20         

В
ів

т
о

р
о

к
 

08.45–10.05 Долікарська 
медична 
допомога  

Долікарська 
медична 
допомога  

      

10.30–11.50 Фізіологія 
рухової 

активності і 
спорту 

Фізіологія 
рухової 

активності і 
спорту 

Долікарська 
медична 
допомога  

Долікарська 
медична 
допомога  

    

12.15–13.35   Фізіологія 
рухової 

активності і 
спорту 

Фізіологія 
рухової 

активності і 
спорту 

    

14.00–15.20         

С
ер

ед
а 

08.45–10.05      ТМТДОВС   

10.30–11.50 ТТОРРА ТТОРРА   Фізіологія 
рухової 

Фізіологія 
рухової 

Долікарська 
медична 
допомога  

Долікарська 
медична 
допомога  



активності і 
спорту 

активності і 
спорту 

12.15–13.35 ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС  ТМТДОВС ТМТДОВС 

14.00–15.20   ТТОРРА ТТОРРА     

Ч
ет

в
ер

 8.45–10.05         
10.30–11.50         
12.15–13.35         
14.00–15.20         

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05   Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Адаптивний 
спорт 

   Адаптивний 
спорт 

10.30–11.50 Адаптивний 
спорт 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Адаптивний 
спорт 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

ТТОРРА Долікарська 
медична 
допомога  

Фізіологія 
рухової 

активності і 
спорту 

ТТОРРА 

12.15–13.35 Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Адаптивний 
спорт 

  Долікарська 
медична 
допомога  

ТТОРРА Адаптивний 
спорт 

Фізіологія 
рухової 

активності і 
спорту 

14.00–15.20     Адаптивний 
спорт 

Адаптивний 
спорт 

ТТОРРА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  
на факультеті спорту і менеджменту  

3 курс (з 15.05 по 02.06.2023 р.) 
 

День 
тижня 

Час 32-ЄС1 32-ЄС2 32-ЄС3 32-ЄС4 32-ЛЗ1 32-ЛЗ2 32-ВВ1 32-ВВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05  Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 

 Основи 
фізичної 
терапії 

Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

Економіка 
спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

10.30–11.50 Основи 
фізичної 
терапії 

Соціологія 
ФКіС 

Основи 
фізичної 
терапії 

Іноземна мова 
за п/с 

Основи 
фізичної 
терапії 

Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 

Економіка 
спорту 

12.15–13.35 Економіка 
спорту 

 Соціологія 
ФКіС 

 Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 
14.00–15.20         

В
ів

т
о

р
о

к
 

08.45–10.05 Долікарська 
медична 
допомога  

Долікарська 
медична 
допомога  

      

10.30–11.50 Фізіологія 
рухової 

активності і 
спорту 

Фізіологія 
рухової 

активності і 
спорту 

Долікарська 
медична 
допомога  

Долікарська 
медична 
допомога  

    

12.15–13.35   Фізіологія 
рухової 

активності і 
спорту 

Фізіологія 
рухової 

активності і 
спорту 

    

14.00–15.20         

С
ер

ед
а 

08.45–10.05      ТМТДОВС   

10.30–11.50 ТТОРРА ТТОРРА   Фізіологія 
рухової 

Фізіологія 
рухової 

Долікарська 
медична 
допомога  

Долікарська 
медична 
допомога  



активності і 
спорту 

активності і 
спорту 

12.15–13.35 ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС  ТМТДОВС ТМТДОВС 

14.00–15.20   ТТОРРА ТТОРРА     

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05 ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС 
10.30–11.50 Практикум зі 

спортивної 
майстерності 

в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

12.15–13.35         
14.00–15.20         

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05   Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Адаптивний 
спорт 

   Адаптивний 
спорт 

10.30–11.50 Адаптивний 
спорт 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Адаптивний 
спорт 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

ТТОРРА Долікарська 
медична 
допомога  

Фізіологія 
рухової 

активності і 
спорту 

ТТОРРА 

12.15–13.35 Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Адаптивний 
спорт 

  Долікарська 
медична 
допомога  

ТТОРРА Адаптивний 
спорт 

Фізіологія 
рухової 

активності і 
спорту 

14.00–15.20     Адаптивний 
спорт 

Адаптивний 
спорт 

ТТОРРА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра  
на факультеті спорту і менеджменту  

3 курс (з 05.06 по 09.06.2023 р.) 
 

День 
тижня 

Час 32-ЄС1 32-ЄС2 32-ЄС3 32-ЄС4 32-ЛЗ1 32-ЛЗ2 32-ВВ1 32-ВВ2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

08.45–10.05  Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 

 Основи 
фізичної 
терапії 

Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

Економіка 
спорту 

  

10.30–11.50 Основи 
фізичної 
терапії 

Соціологія 
ФКіС 

Основи 
фізичної 
терапії 

Іноземна мова 
за п/с 

Основи 
фізичної 
терапії 

Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 

Економіка 
спорту 

12.15–13.35 Економіка 
спорту 

 Соціологія 
ФКіС 

   Менеджмент 
фізкультурно-

спортивних 
заходів 

Туристсько-
краєзнавча 

робота в 
закладах 

повної 
середньої 

освіти 
14.00–15.20         

В
ів

т
о

р
о

к
 08.45–10.05         

10.30–11.50         

12.15–13.35         

14.00–15.20         

С
ер

ед
а 

08.45–10.05      ТМТДОВС   

10.30–11.50 Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

12.15–13.35 ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС  ТМТДОВС ТМТДОВС 

14.00–15.20  
 
 

       



Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05 ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС ТМТДОВС 
10.30–11.50 Практикум зі 

спортивної 
майстерності 

в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

Практикум зі 
спортивної 

майстерності 
в обраному 
виді спорту 

12.15–13.35         
14.00–15.20         

П
`я

т
н

и
ц

я
 

08.45–10.05         
10.30–11.50         
12.15–13.35         
14.00–15.20         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


