
РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

на факультеті спорту та менеджменту 

1 курс (з 11.01 по 15.01.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М2-МЕ1 1М2-МЕ2 1М2-СМ 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 Менеджмент спортивних організацій  Екологія спорту 

10.30–11.50 Фінансовий менеджмент спортивних 

організацій 

 Збалансоване природокористування у 

спорті 
12.15–13.35 Маркетинговий менеджмент у спорті  Сучасні проекти екологічного 

харчування спортсменів 
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  

10.30–11.50  

12.15–13.35  

14.00– 15.20    

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05  Інноваційні технології у логистиці  

10.30–11.50  Проектування логістичних систем у 

спорті 

 

12.15–13.35  Фінансові потоки в логістичних 

системах 

 

П
`я

тн
и

ц
я
 

8.45–10.05 Актуальні проблеми глобальних комунікацій у спортивному менеджменті 

10.30–11.50 Актуальні проблеми ФКіС 

12.15–13.35 Актуальні проблеми ФКіС 

14.00– 15.20  

 

 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

на факультеті спорту та менеджменту 

1 курс (з 18.01 по 22.01.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М2-МЕ1 1М2-МЕ2 1М2-СМ 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 Менеджмент спортивних організацій  Екологія спорту 

10.30–11.50 Фінансовий менеджмент спортивних 

організацій 

Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті 

Збалансоване природокористування у 

спорті 

12.15–13.35 Маркетинговий менеджмент у спорті Іноземна мова Сучасні проекти екологічного 

харчування спортсменів 
14.00– 15.20  Іноземна мова  

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05 Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті 

 Іноземна мова 

10.30–11.50 Іноземна мова  Іноземна мова 

12.15–13.35 Іноземна мова  Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті 
14.00– 15.20    

С
ер

ед
а 

8.45–10.05  

10.30–11.50  

12.15–13.35  

14.00– 15.20    

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05  Інноваційні технології у логистиці  

10.30–11.50  Фінансові потоки в логістичних 

системах 

 

12.15–13.35  Проектування логістичних систем у 

спорті 

 

П
`я

тн
и

ц
я
 

8.45–10.05 Актуальні проблеми глобальних комунікацій у спортивному менеджменті 

10.30–11.50 Актуальні проблеми ФКіС 

12.15–13.35 Актуальні проблеми ФКіС 

14.00– 15.20    

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

на факультеті спорту та менеджменту 

1 курс (з 25.01 по 29.01.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М2-МЕ1 1М2-МЕ2 1М2-СМ 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 Менеджмент спортивних організацій 

(4.405) 

 Екологія спорту (3.105) 

10.30–11.50 Фінансовий менеджмент спортивних 

організацій (4.405) 

Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (4.406) 

Збалансоване природокористування у 

спорті (3.105) 

12.15–13.35 Маркетинговий менеджмент у спорті 

(4.405) 

Іноземна мова (4.406) Сучасні проекти екологічного 

харчування спортсменів (3.105) 
14.00– 15.20  Іноземна мова (4.406)  

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05 Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (4.405) 

 Іноземна мова (3.105) 

10.30–11.50 Іноземна мова (4.405)  Іноземна мова (3.105) 

12.15–13.35 Іноземна мова (4.405)  Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (3.105) 
14.00– 15.20    

С
ер

ед
а 

8.45–10.05  

10.30–11.50  

12.15–13.35  

14.00– 15.20    

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05  Інноваційні технології у логистиці 

(4.406) 

 

10.30–11.50  Фінансові потоки в логістичних 

системах (4.406) 

 

12.15–13.35  Проектування логістичних систем у 

спорті (4.406) 

 

П
`я

тн
и

ц
я
 

8.45–10.05 Актуальні проблеми глобальних комунікацій у спортивному менеджменті 

10.30–11.50 Актуальні проблеми ФКіС 

12.15–13.35  

14.00– 15.20  

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

на факультеті спорту та менеджменту 

1 курс (з 01.02 по 05.02.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М2-МЕ1 1М2-МЕ2 1М2-СМ 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 Менеджмент спортивних організацій 

(4.405) 

 Екологія спорту (3.105) 

10.30–11.50 Фінансовий менеджмент спортивних 

організацій (4.405) 

Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (4.406) 

Збалансоване природокористування у 

спорті (3.105) 

12.15–13.35 Маркетинговий менеджмент у спорті 

(4.405) 

Іноземна мова (4.406) Сучасні проекти екологічного 

харчування спортсменів (3.105) 
14.00– 15.20 Іноземна мова (2.201) Іноземна мова (4.406)  

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05 Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (4.405) 

 Іноземна мова (3.105) 

10.30–11.50 Іноземна мова (2.201)  Іноземна мова (3.105) 

12.15–13.35 Іноземна мова (2.201)  Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (3.105) 
14.00– 15.20    

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Фінансовий менеджмент спортивних 

організацій (4.405) 

Проектування логістичних систем у 

спорті (4.406) 

Іноземна мова (3.105) 

10.30–11.50 Організаційне проектування 

спортивних організацій (4.405) 

Менеджмент спортивних організацій 

(4.406) 

Екологія спорту (3.105) 

12.15–13.35   Ендоекологічні проблеми в спорті 

(3.105) 
14.00– 15.20    

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05  Інноваційні технології у логістиці 

(4.406) 

 

10.30–11.50  Фінансові потоки в логістичних 

системах (4.406) 

 

12.15–13.35  Проектування логістичних систем у 

спорті (4.406) 

 

14.00– 15.20  Іноземна мова (4.406)  

П
`я

тн
и

ц
я
 8.45–10.05 Актуальні проблеми глобальних комунікацій у спортивному менеджменті 

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  

на факультеті спорту та менеджменту 

1 курс (з 08.02 по 12.02.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М2-МЕ1 1М2-МЕ2 1М2-СМ 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 Актуальні проблеми глобальних комунікацій у спортивному менеджменті 

10.30–11.50 Актуальні проблеми глобальних комунікацій у спортивному менеджменті 

12.15–13.35 Актуальні проблеми ФКіС 

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 Менеджмент спортивних організацій 

(4.405) 

Управління якістю логістичних послуг 

(4.406) 

Екологія спорту (3.105) 

10.30–11.50 Фінансовий менеджмент спортивних 

організацій (4.405) 

Менеджмент спортивних організацій 

(4.406) 

Збалансоване природокористування у 

спорті (3.105) 
12.15–13.35 Маркетинговий менеджмент у спорті 

(4.405) 

 Сучасні проекти екологічного 

харчування спортсменів (3.105) 
14.00– 15.20    

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05  Інноваційні технології у логистиці 

(4.406) 

 

10.30–11.50 Організаційне проектування 

спортивних організацій (4.405) 

Фінансові потоки в логістичних 

системах (4.406) 

Ендоекологічні проблеми в спорті 

(3.105) 
12.15–13.35 Економіка спорту (4.405) Проектування логістичних систем у 

спорті (4.406) 

Програми екологічного дизайну у 

спорті (3.105) 

П
`я

тн
и

ц
я
 

8.45–10.05   Іноземна мова (3.105) 

10.30–11.50 Іноземна мова (2.201)  Іноземна мова (3.105) 

12.15–13.35 Іноземна мова (2.201) Іноземна мова (4.406)  

14.00– 15.20  Іноземна мова (4.406)  

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

на факультеті спорту та менеджменту 

1 курс (з 15.02 по 19.02.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М2-МЕ1 1М2-МЕ2 1М2-СМ 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 Актуальні проблеми глобальних комунікацій у спортивному менеджменті 

10.30–11.50 Актуальні проблеми глобальних комунікацій у спортивному менеджменті 

12.15–13.35 Актуальні проблеми ФКіС 

14.00– 15.20 Актуальні проблеми ФКіС 

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 Менеджмент спортивних організацій 

(4.405) 

Управління якістю логістичних послуг 

(4.406) 

Екологія спорту (3.105) 

10.30–11.50 Фінансовий менеджмент спортивних  

організацій (4.405) 

Менеджмент спортивних організацій 

(4.406) 

Збалансоване природокористування у 

спорті (3.105) 
12.15–13.35 Маркетинговий менеджмент у спорті 

(4.405) 

 Сучасні проекти екологічного 

харчування спортсменів (3.105) 
14.00– 15.20    

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05  Інноваційні технології у логистиці 

(4.406) 

 

10.30–11.50 Організаційне проектування 

спортивних організацій (4.405) 

Фінансові потоки в логістичних 

системах (4.406) 

Ендоекологічні проблеми в спорті 

(3.105) 
12.15–13.35 Економіка спорту (4.405) Проектування логістичних систем у 

спорті (4.406) 

Програми екологічного дизайну у 

спорті (3.105) 

П
`я

тн
и

ц
я
 

8.45–10.05   Іноземна мова (3.105) 

10.30–11.50 Іноземна мова (2.201)  Іноземна мова (3.105) 

12.15–13.35 Іноземна мова (2.201) Іноземна мова (4.406)  

14.00– 15.20  Іноземна мова (4.406)  

 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

на факультеті спорту та менеджменту 

1 курс (з 22.02 по 26.02.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М2-МЕ1 1М2-МЕ2 1М2-СМ 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 Актуальні проблеми глобальних комунікацій у спортивному менеджменті 

10.30–11.50 Актуальні проблеми глобальних комунікацій у спортивному менеджменті 

12.15–13.35 Актуальні проблеми ФКіС 

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 Менеджмент спортивних організацій 

(4.405) 

Управління якістю логістичних послуг 

(4.406) 

Екологія спорту (3.105) 

10.30–11.50 Фінансовий менеджмент спортивних 

організацій (4.405) 

Менеджмент спортивних організацій 

(4.406) 

Збалансоване природокористування у 

спорті (3.105) 
12.15–13.35 Маркетинговий менеджмент у спорті 

(4.405) 

 Сучасні проекти екологічного 

харчування спортсменів (3.105) 
14.00– 15.20    

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05  Інноваційні технології у логистиці 

(4.406) 

 

10.30–11.50 Організаційне проектування 

спортивних організацій (4.405) 

Фінансові потоки в логістичних 

системах (4.406) 

Ендоекологічні проблеми в спорті 

(3.105) 
12.15–13.35 Економіка спорту (4.405) Проектування логістичних систем у 

спорті (4.406) 

Програми екологічного дизайну у 

спорті (3.105) 

П
`я

тн
и

ц
я
 

8.45–10.05   Іноземна мова (3.105) 

10.30–11.50 Іноземна мова (2.201)  Іноземна мова (3.105) 

12.15–13.35 Іноземна мова (2.201) Іноземна мова (4.406)  

14.00– 15.20  Іноземна мова (4.406)  

 

 

 



РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

на факультеті спорту та менеджменту 

1 курс (з 01.03 по 05.03.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М2-МЕ1 1М2-МЕ2 1М2-СМ 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 Менеджмент спортивних організацій 

(4.405)  

Управління якістю логістичних послуг 

(4.406) 

Екологія спорту (3.105) 

10.30–11.50 Фінансовий менеджмент спортивних 

організацій (4.405)  

Менеджмент спортивних організацій 

(4.406) 

Збалансоване природокористування у 

спорті (3.105)  
12.15–13.35 Маркетинговий менеджмент у спорті 

(4.405) 

 Сучасні проекти екологічного 

харчування спортсменів (3.105) 
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  

10.30–11.50  

12.15–13.35  

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05  Інноваційні технології у логістиці 

(4.406) 

Актуальні проблеми ФКіС (3.105) 

10.30–11.50 Організаційне проектування 

спортивних організацій (4.405) 

Фінансові потоки в логістичних 

системах (4.406) 

Ендоекологічні проблеми в спорті 

(3.105)  
12.15–13.35 Актуальні проблеми ФКіС (4.405) Проектування логістичних систем у 

спорті (4.406)  

Програми екологічного дизайну у 

спорті (3.105)  
14.00– 15.20 Економіка спорту (4.405) Актуальні проблеми ФКіС (4.406)  

П
`я

тн
и

ц
я
 

8.45–10.05 Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (4.405) 

 Іноземна мова (3.105) 

10.30–11.50 Іноземна мова (2.201) Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (4.406) 

Іноземна мова (3.105) 

12.15–13.35 Іноземна мова (2.201) Іноземна мова (4.406) Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (3.105) 
14.00– 15.20  Іноземна мова (4.406)  

 



 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

на факультеті спорту та менеджменту 

1 курс (з 08.03 по 12.03.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М2-МЕ1 1М2-МЕ2 1М2-СМ 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 Менеджмент спортивних організацій 

(4.405)  

Управління якістю логістичних послуг 

(4.406)  

Екологія спорту (3.105) 

10.30–11.50 Фінансовий менеджмент спортивних 

організацій (4.405)  

Менеджмент спортивних організацій 

(4.406) 

Збалансоване природокористування у 

спорті (3.105)  
12.15–13.35 Маркетинговий менеджмент у спорті 

(4.405) 

 Сучасні проекти екологічного 

харчування спортсменів(3.105) 
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  

10.30–11.50  

12.15–13.35  

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05  Інноваційні технології у логістиці 

(4.406)  

Актуальні проблеми ФКіС (3.105) 

10.30–11.50 Організаційне проектування 

спортивних організацій (4.405) 

Фінансові потоки в логістичних 

системах (4.406)  

Ендоекологічні проблеми в спорті 

(3.105)  
12.15–13.35 Актуальні проблеми ФКіС (4.405) Проектування логістичних систем у 

спорті (4.406)  

Програми екологічного дизайну у 

спорті (3.105)  
14.00– 15.20 Економіка спорту (4.405) Актуальні проблеми ФКіС (4.406)  

П
`я

тн
и

ц
я
 

8.45–10.05 Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (4.405) 

 Іноземна мова (3.105) 

10.30–11.50 Іноземна мова (2.201) Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (4.406) 

Іноземна мова (3.105) 

12.15–13.35 Іноземна мова (2.201) Іноземна мова (4.406) Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (3.105) 
14.00– 15.20  Іноземна мова (4.406)  



 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

на факультеті спорту та менеджменту 

1 курс (з 15.03 по 19.03.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М2-МЕ1 1М2-МЕ2 1М2-СМ 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 Менеджмент спортивних організацій 

(4.405)  

Управління якістю логістичних послуг 

(4.406) 

Екологія спорту (3.105) 

10.30–11.50 Фінансовий менеджмент спортивних 

організацій (4.405)  

Менеджмент спортивних організацій 

(4.406) 

Збалансоване природокористування у 

спорті (3.105)  
12.15–13.35 Маркетинговий менеджмент у спорті 

(4.405) 

 Сучасні проекти екологічного 

харчування спортсменів (3.105) 
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  

10.30–11.50  

12.15–13.35  

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05  Інноваційні технології у логістиці 

(4.406)  

Актуальні проблеми ФКіС (3.105)  

10.30–11.50 Організаційне проектування 

спортивних організацій (4.405) 

Фінансові потоки в логістичних 

системах (4.406) 

Ендоекологічні проблеми в спорті 

(3.105)  
12.15–13.35 Актуальні проблеми ФКіС (4.405) Проектування логістичних систем у 

спорті (4.406)  

Програми екологічного дизайну у 

спорті (3.105) 
14.00– 15.20 Економіка спорту (4.405) Актуальні проблеми ФКіС (4.406)  

П
`я

тн
и

ц
я
 

8.45–10.05 Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (4.405) 

 Іноземна мова (3.105) 

10.30–11.50 Іноземна мова (2.201) Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (4.406) 

Іноземна мова (3.105) 

12.15–13.35 Іноземна мова (2.201) Іноземна мова (4.406) Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (3.105) 
14.00– 15.20  Іноземна мова (4.406)  



 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

на факультеті спорту та менеджменту 

1 курс (з 22.03 по 26.03.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М2-МЕ1 1М2-МЕ2 1М2-СМ 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 Менеджмент спортивних організацій 

(4.405)  

Управління якістю логістичних послуг 

(4.406) 

Екологія спорту (3.105) 

10.30–11.50 Фінансовий менеджмент спортивних 

організацій (4.405)  

Менеджмент спортивних організацій 

(4.406) 

Збалансоване природокористування у 

спорті (3.105)  
12.15–13.35 Маркетинговий менеджмент у спорті 

(4.405) 

 Сучасні проекти екологічного 

харчування спортсменів (3.105) 
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  

10.30–11.50  

12.15–13.35  

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05  Інноваційні технології у логістиці 

(4.406) 

Актуальні проблеми ФКіС (3.105)  

10.30–11.50 Організаційне проектування 

спортивних організацій (4.405) 

Фінансові потоки в логістичних 

системах (4.406) 

Ендоекологічні проблеми в спорті 

(3.105)  
12.15–13.35 Актуальні проблеми ФКіС (4.405) Проектування логістичних систем у 

спорті (4.406)  

Програми екологічного дизайну у 

спорті (3.105)  
14.00– 15.20 Економіка спорту (4.405) Актуальні проблеми ФКіС (4.406)  

П
`я

тн
и

ц
я
 

8.45–10.05 Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (4.405) 

 Іноземна мова (3.105) 

10.30–11.50 Іноземна мова (2.201) Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (4.406) 

Іноземна мова (3.105) 

12.15–13.35 Іноземна мова (2.201) Іноземна мова (4.406) Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (3.105) 
14.00– 15.20  Іноземна мова (4.406)  



 

 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

на факультеті спорту та менеджменту 

1 курс (з 29.03 по 02.04.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М2-МЕ1 1М2-МЕ2 1М2-СМ 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 Менеджмент спортивних організацій 

(4.405)  

Управління якістю логістичних послуг 

(4.406) 

Екологія спорту (3.105)  

10.30–11.50 Фінансовий менеджмент спортивних 

організацій (4.405)  

Менеджмент спортивних організацій 

(4.406) 

Збалансоване природокористування у 

спорті(3.105)  
12.15–13.35 Маркетинговий менеджмент у спорті 

(4.405) 

 Сучасні проекти екологічного 

харчування спортсменів (3.105) 
14.00– 15.20    

В
ів

то
р
о

к
 

8.45–10.05    

10.30–11.50    

12.15–13.35    

С
ер

ед
а 

8.45–10.05  

10.30–11.50  

12.15–13.35  

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05  Інноваційні технології у логістиці 

(4.406) 

 

10.30–11.50 Організаційне проектування 

спортивних організацій (4.405) 

Фінансові потоки в логістичних 

системах (4.406) 

Ендоекологічні проблеми в спорті 

(3.105)  
12.15–13.35 Економіка спорту (4.405) Проектування логістичних систем у 

спорті (4.406) 

Програми екологічного дизайну у 

спорті (3.105)  
14.00– 15.20 Економіка спорту (4.405)  Програми екологічного дизайну у 

спорті(3.105)  

П
`я

тн
и

ц
я
 

8.45–10.05 Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (4.405) 

Управління якістю логістичних послуг 

(4.406) 

Іноземна мова (3.105) 

10.30–11.50 Іноземна мова (2.201) Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (4.406) 

Іноземна мова (3.105)  

12.15–13.35 Іноземна мова (2.201) Іноземна мова (4.406) Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (3.105) 
14.00– 15.20  Іноземна мова (4.406)  



 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

на факультеті спорту та менеджменту 

1 курс (з 05.04 по 09.04.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М2-МЕ1 1М2-МЕ2 1М2-СМ 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 Менеджмент спортивних організацій 

(4.405)  

Управління якістю логістичних послуг 

(4.406) 

Екологія спорту (3.105) 

10.30–11.50 Фінансовий менеджмент спортивних 

організацій (4.405) 

Менеджмент спортивних організацій 

(4.406) 

Збалансоване природокористування у 

спорті (3.105)  
12.15–13.35 Маркетинговий менеджмент у спорті Менеджмент спортивних організацій 

(4.406) 

Сучасні проекти екологічного 

харчування спортсменів (3.105)  
14.00– 15.20 Організаційне проектування 

спортивних організацій (4.405) 

 Ендоекологічні проблеми в спорті 

(3.105) 

В
ів

то
р
о

к
 

8.45–10.05    

10.30–11.50    

12.15–13.35    

С
ер

ед
а 

8.45–10.05  

10.30–11.50  

12.15–13.35  

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05  Інноваційні технології у логістиці 

(4.406) 

 

10.30–11.50 Організаційне проектування 

спортивних організацій (4.405) 

Фінансові потоки в логістичних 

системах (4.406) 

Ендоекологічні проблеми в спорті 

(3.105)  
12.15–13.35 Економіка спорту (4.405) Проектування логістичних систем у 

спорті (4.406) 

Програми екологічного дизайну у 

спорті (3.105) 
14.00– 15.20 Економіка спорту  (4.405)  Програми екологічного дизайну у 

спорті (3.105) 

П
`я

тн
и

ц
я
 

8.45–10.05 Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (4.405) 

Управління якістю логістичних послуг 

(4.406) 

Іноземна мова (3.105) 

10.30–11.50 Іноземна мова (2.201) Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (4.406) 

Іноземна мова (3.105)  

12.15–13.35 Іноземна мова (2.201) Іноземна мова (4.406) Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (3.105) 
14.00– 15.20  Іноземна мова (4.406)  



 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

на факультеті спорту та менеджменту 

1 курс (з 12.04 по 16.04.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М2-МЕ1 1М2-МЕ2 1М2-СМ 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 Менеджмент спортивних організацій 

(4.405)  

Управління якістю логістичних послуг 

(4.406) 

Екологія спорту (3.105) 

10.30–11.50 Фінансовий менеджмент спортивних 

організацій (4.405)  

Менеджмент спортивних організацій 

(4.406) 

Збалансоване природокористування у 

спорті (3.105) 
12.15–13.35 Маркетинговий менеджмент у спорті 

(4.405)  

Менеджмент спортивних організацій 

(4.406) 

Сучасні проекти екологічного 

харчування спортсменів (3.105) 
14.00– 15.20 Організаційне проектування 

спортивних організацій (4.405) 

 Ендоекологічні проблеми в спорті 

(3.105) 

В
ів

то
р
о

к
 

8.45–10.05     

10.30–11.50    

12.15–13.35    

С
ер

ед
а 

8.45–10.05  

10.30–11.50  

12.15–13.35  

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05  Інноваційні технології у логістиці 

(4.406) 

 

10.30–11.50 Організаційне проектування 

спортивних організацій (4.405) 

Фінансові потоки в логістичних 

системах (4.406) 

Ендоекологічні проблеми в спорті 

(3.105)  
12.15–13.35 Економіка спорту (4.405) Проектування логістичних систем у 

спорті (4.406) 

Програми екологічного дизайну у 

спорті (3.105)  
14.00– 15.20 Економіка спорту (4.405)  Програми екологічного дизайну у 

спорті (3.105) 

П
`я

тн
и

ц
я
 

8.45–10.05 Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (4.405) 

Управління якістю логістичних послуг 

(4.406) 

Іноземна мова (3.105) 

10.30–11.50 Іноземна мова (2.201) Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті    (4.406) 

Іноземна мова (3.105)  

12.15–13.35 Іноземна мова (2.201) Іноземна мова (4.406) Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (3.105) 
14.00– 15.20  Іноземна мова (4.406)  



 

 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

на факультеті спорту та менеджменту 

1 курс (з 19.04 по 23.04.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М2-МЕ1 1М2-МЕ2 1М2-СМ 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 Менеджмент спортивних організацій 

(4.405)  

Управління якістю логістичних послуг 

(4.406) 

Екологія спорту (3.105)  

10.30–11.50 Організаційне проектування 

спортивних організацій (4.405)  

Менеджмент спортивних організацій 

(4.406) 

Ендоекологічні проблеми в спорті 

(3.105)  
12.15–13.35 Маркетинговий менеджмент у спорті 

(4.405) 

 Сучасні проекти екологічного 

харчування спортсменів (3.105) 
14.00– 15.20    

В
ів

то
р
о

к
 

8.45–10.05    

10.30–11.50    

12.15–13.35    

С
ер

ед
а 

8.45–10.05  

10.30–11.50  

12.15–13.35  

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05  Інноваційні технології у логістиці 

(4.406) 

 

10.30–11.50 Організаційне проектування 

спортивних організацій (4.405) 

Менеджмент спортивних організацій 

(4.406) 

Ендоекологічні проблеми в спорті 

(3.105)  
12.15–13.35 Економіка спорту (4.405) Проектування логістичних систем у 

спорті (4.406) 

Програми екологічного дизайну у 

спорті (3.105)  
14.00– 15.20 Економіка спорту (4.405)  Програми екологічного дизайну у 

спорті (3.105)  

П
`я

тн
и

ц
я
 

8.45–10.05 Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (4.405) 

Управління якістю логістичних послуг 

(4.406) 

Іноземна мова (3.105) 

10.30–11.50 Іноземна мова (2.201) Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (4.406) 

Іноземна мова (3.105) 

12.15–13.35 Іноземна мова (2.201) Іноземна мова (4.406) Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (3.105) 
14.00– 15.20  Іноземна мова (4.406)  



 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

на факультеті спорту та менеджменту 

1 курс (з 26.04 по 30.04.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М2-МЕ1 1М2-МЕ2 1М2-СМ 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 Менеджмент спортивних організацій 

(4.405)  

Управління якістю логістичних послуг 

(4.406) 

Екологія спорту (3.105)  

10.30–11.50 Організаційне проектування 

спортивних організацій (4.405)  

Менеджмент спортивних організацій 

(4.406) 

Ендоекологічні проблеми в спорті 

(3.105)  
12.15–13.35 Маркетинговий менеджмент у спорті 

(4.405) 

 Сучасні проекти екологічного 

харчування спортсменів (3.105) 
14.00– 15.20    

В
ів

то
р
о

к
 

8.45–10.05    

10.30–11.50    

12.15–13.35    

С
ер

ед
а 

8.45–10.05  

10.30–11.50  

12.15–13.35  

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05  Інноваційні технології у логістиці 

(4.406) 

 

10.30–11.50 Організаційне проектування 

спортивних організацій (4.405) 

Менеджмент спортивних організацій 

(4.406) 

Ендоекологічні проблеми в спорті 

(3.105)  
12.15–13.35 Економіка спорту (4.405) Проектування логістичних систем у 

спорті (4.406) 

Програми екологічного дизайну у 

спорті (3.105)  
14.00– 15.20 Економіка спорту (4.405)  Програми екологічного дизайну у 

спорті (3.105)  

П
`я

тн
и

ц
я
 

8.45–10.05  Управління якістю логістичних послуг 

(4.406) 

Іноземна мова (3.105) 

10.30–11.50 Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (4.405) 

Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (4.406) 

Іноземна мова (3.105) 

12.15–13.35 Іноземна мова (2.201) Іноземна мова (4.406) Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (3.105) 
14.00– 15.20 Іноземна мова (2.201) Іноземна мова (4.406)  

 



 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

на факультеті спорту та менеджменту 

1 курс (з 03.05 по 07.05.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М2-МЕ1 1М2-МЕ2 1М2-СМ 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 Менеджмент спортивних організацій 

(4.405)  

Управління якістю логістичних послуг 

(4.406) 

Екологія спорту (3.105) 

10.30–11.50 Організаційне проектування 

спортивних організацій (4.405) 

Менеджмент спортивних організацій 

(4.406) 

Ендоекологічні проблеми в спорті 

(3.105)  
12.15–13.35 Маркетинговий менеджмент у спорті 

(4.405) 

 Сучасні проекти екологічного 

харчування спортсменів (3.105) 
14.00– 15.20    

В
ів

то
р
о

к
 

8.45–10.05    

10.30–11.50    

12.15–13.35    

С
ер

ед
а 

8.45–10.05  

10.30–11.50  

12.15–13.35  

 Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05  Інноваційні технології у логістиці 

(4.406) 

 

10.30–11.50 Організаційне проектування 

спортивних організацій (4.405) 

Менеджмент спортивних 

організацій(4.406) 

Ендоекологічні проблеми в спорті 

(3.105) 
12.15–13.35 Економіка спорту (4.405) Проектування логістичних систем у 

спорті (4.406) 

Програми екологічного дизайну у 

спорті (3.105)  
14.00– 15.20 Економіка спорту (4.405)  Програми екологічного дизайну у 

спорті (3.105)  

П
`я

тн
и

ц
я
 

8.45–10.05  Управління якістю логістичних послуг 

(4.406) 

Іноземна мова(3.105) 

10.30–11.50 Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (4.405) 

Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (4.406) 

Іноземна мова (3.105) 

12.15–13.35 Іноземна мова (2.201) Іноземна мова (2.202) Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (3.105) 
14.00– 15.20 Іноземна мова (2.201) Іноземна мова (2.202)  

 



 

 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

на факультеті спорту та менеджменту 

1 курс (з 10.05 по 14.05.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М2-МЕ1 1М2-МЕ2 1М2-СМ 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 Менеджмент спортивних організацій 

(4.405) 

Управління якістю логістичних послуг 

(4.406) 

Екологія спорту (3.105) 

10.30–11.50 Маркетинговий менеджмент у спорті 

(4.405) 

Менеджмент спортивних організацій 

(4.406) 

Сучасні проекти екологічного 

харчування спортсменів  (3.105) 
12.15–13.35 Маркетинговий менеджмент у спорті 

(4.405) 

Інноваційні технології у логістиці 

(4.406) 

Сучасні проекти екологічного 

харчування спортсменів (3.105) 
14.00– 15.20    

В
ів

то
р
о

к
 

8.45–10.05    

10.30–11.50    

12.15–13.35    

С
ер

ед
а 

8.45–10.05  

10.30–11.50  

12.15–13.35  

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05  Інноваційні технології у логістиці 

(4.406) 

Екологія спорту (3.105) 

10.30–11.50 Організаційне проектування 

спортивних організацій (4.405) 

Проектування логістичних систем у 

спорті (4.406) 

Ендоекологічні проблеми в спорті 

(3.105)  
12.15–13.35 Менеджмент спортивних організацій 

(4.405) 

Проектування логістичних систем у 

спорті (4.406) 

Програми екологічного дизайну у 

спорті (3.105) 
14.00– 15.20 Економіка спорту(4.405)   

П
`я

тн
и

ц
я
 

8.45–10.05   Іноземна мова(3.105)   

10.30–11.50 Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (4.405)  

Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (4.406) 

Іноземна мова (3.105) 

12.15–13.35 Іноземна мова (2.201) Іноземна мова (2.202) Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (3.105) 
14.00– 15.20 Іноземна мова (2.201) Іноземна мова (2.202)  

 



 

 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

на факультеті спорту та менеджменту 

1 курс (з 17.05 по 21.05.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М2-МЕ1 1М2-МЕ2 1М2-СМ 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 Менеджмент спортивних організацій 

(4.405) 

Управління якістю логістичних послуг 

(4.406) 

Екологія спорту (3.105) 

10.30–11.50 Маркетинговий менеджмент у (4.405)  Менеджмент спортивних організацій 

(4.406) 

Сучасні проекти екологічного 

харчування спортсменів (3.105) 
12.15–13.35 Маркетинговий менеджмент у спорті 

(4.405)  

Інноваційні технології у логістиці 

(4.406) 

Сучасні проекти екологічного 

харчування спортсменів (3.105) 
14.00– 15.20 Економіка спорту (4.405)   

В
ів

то
р
о

к
 

8.45–10.05    

10.30–11.50    

12.15–13.35    

С
ер

ед
а 

8.45–10.05  

10.30–11.50  

12.15–13.35  

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05  Інноваційні технології у логістиці 

(4.406) 

Екологія спорту (3.105) 

10.30–11.50 Організаційне проектування 

спортивних організацій (4.405)  

Проектування логістичних систем у 

спорті (4.406) 

Ендоекологічні проблеми в спорті  

(3.105) 
12.15–13.35 Менеджмент спортивних організацій 

(4.405)  

Проектування логістичних систем у 

спорті (4.406) 

Програми екологічного дизайну у 

спорті (3.105) 
14.00– 15.20 Економіка спорту (4.405)  Програми екологічного дизайну у 

спорті (3.105) 

П
`я

тн
и

ц
я
 

8.45–10.05  Управління якістю логістичних послуг 

(4.406) 

Іноземна мова (3.105) 

10.30–11.50 Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (4.405) 

Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (4.406) 

Іноземна мова (3.105) 

12.15–13.35 Іноземна мова (2.201) Іноземна мова (2.202) Актуальні проблеми глобальних 

комунікацій у спортивному 

менеджменті (3.105) 
14.00– 15.20 Іноземна мова (2.201) Іноземна мова (2.202)  



 

 

 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

на факультеті спорту та менеджменту 

1 курс (з 24.05 по 28.05.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М2-МЕ1 1М2-МЕ2 1М2-СМ 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 Менеджмент спортивних організацій 

(4.405) 

Управління якістю логістичних послуг 

(4.406) 

Екологія спорту (3.105) 

10.30–11.50 Маркетинговий менеджмент у спорті 

(4.405) 

Менеджмент спортивних організацій 

(4.406) 

Сучасні проекти екологічного 

харчування спортсменів (3.105) 
12.15–13.35 Маркетинговий менеджмент у спорті 

(4.405) 

Інноваційні технології у логістиці 

(4.406) 

Сучасні проекти екологічного 

харчування спортсменів (3.105) 
14.00– 15.20    

В
ів

то
р
о

к
 

8.45–10.05    

10.30–11.50    

12.15–13.35    

С
ер

ед
а 

8.45–10.05  

10.30–11.50  

12.15–13.35  

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05  Інноваційні технології у логістиці 

(4.406)  

Екологія спорту (3.105) 

10.30–11.50 Організаційне проектування 

спортивних організацій (4.405)  

Проектування логістичних систем у 

спорті (4.406) 

Ендоекологічні проблеми в спорті 

(3.105) 
12.15–13.35 Менеджмент спортивних організацій 

(4.405)  

Проектування логістичних систем у 

спорті (4.406) 

Програми екологічного дизайну у 

спорті (3.105) 
14.00– 15.20 Економіка спорту (4.405)   

П
`я

тн
и

ц
я
 

8.45–10.05 Організаційне проектування 

спортивних організацій (4.405)  

 Іноземна мова (3.105) 

10.30–11.50 Іноземна мова (2.201) Менеджмент спортивних організацій 

(4.406) 

Іноземна мова (3.105) 

12.15–13.35 Іноземна мова (2.201) Іноземна мова (2.202) Ендоекологічні проблеми в спорті 

(3.105) 
14.00– 15.20  Іноземна мова (2.202)  

 



 

 

 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

на факультеті спорту та менеджменту 

1 курс (з 31.05 по 04.06.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М2-МЕ1 1М2-МЕ2 1М2-СМ 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

8.45–10.05 Менеджмент спортивних організацій 

(4.405) 

Управління якістю логістичних послуг 

(4.406) 

Екологія спорту (3.105) 

10.30–11.50 Маркетинговий менеджмент у спорті 

(4.405) 

Менеджмент спортивних організацій 

(4.406) 

Сучасні проекти екологічного 

харчування спортсменів (3.105) 
12.15–13.35 Маркетинговий менеджмент у спорті 

(4.405) 

Інноваційні технології у логістиці 

(4.406) 

Сучасні проекти екологічного 

харчування спортсменів (3.105) 
14.00– 15.20    

В
ів

то
р
о

к
 

8.45–10.05    

10.30–11.50    

12.15–13.35    

С
ер

ед
а 

8.45–10.05  

10.30–11.50  

12.15–13.35  

Ч
ет

в
ер

 

8.45–10.05  Інноваційні технології у логістиці 

(4.406) 

Екологія спорту (3.105) 

10.30–11.50 Організаційне проектування 

спортивних організацій (4.405)  

Проектування логістичних систем у 

спорті (4.406) 

Ендоекологічні проблеми в спорті 

(3.105) 
12.15–13.35 Менеджмент спортивних організацій 

(4.405)  

Проектування логістичних систем у 

спорті (4.406) 

Програми екологічного дизайну у 

спорті (3.105) 
14.00– 15.20 Економіка спорту (4.405)   

П
`я

тн
и

ц
я
 

8.45–10.05 Організаційне проектування 

спортивних організацій (4.405) 

Управління якістю логістичних послуг 

(4.406) 

Іноземна мова (3.105) 

10.30–11.50 Іноземна мова (2.201) Менеджмент спортивних організацій 

(4.406) 

Програми екологічного дизайну у 

спорті (3.105)  
12.15–13.35 Економіка спорту (4.405) Іноземна мова (2.202) Ендоекологічні проблеми в спорті 

(3.105) 
14.00– 15.20    



 


