
 

 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

на тренерському факультеті  

1 курс (з 22.02 по 26.02.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М1-ПА 1М1-БМ 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05 Науково-методичний супровід підготовки спортсменів 

10.30–11.50 Педагогіка вищої освіти 

12.15–13.35 Актуальні проблеми ФКіС 

14.00– 15.20 Сучасні методи досліджень у спорті 

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05 Науково-методичний супровід підготовки спортсменів 

10.30–11.50 Актуальні проблеми ФКіС 

12.15–13.35 Сучасні методи досліджень у спорті 

14.00– 15.20   

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Інноваційні засоби фітнесу у 

системі підготовки спортсменів 

(6.505) 

Педагогіка вищої освіти (4.212) 

10.30–11.50 Педагогіка вищої освіти (6.505) Іноземна мова (4.212) 

12.15–13.35 Сучасна система організації 

спорту: професійного 

неолімпійського та адаптивного 

(6.505) 

Диференційна біомеханіка в 

ОРА та спорті (4.212) 

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 Іноземна мова (6.505) Сучасні наукові дослідження з 

проблем біомеханіки (4.212) 
10.30–11.50 Нормативно-правове 

забезпечення спорту 

професійного, неолімпійського 

та адаптивного (6.507) 

Інформаційні технології у 

науковій діяльності ФКіС (5.409) 

12.15–13.35 Інформаційні технології у 

науковій діяльності ФКіС (5.304) 

Диференційна біомеханіка в 

ОРА та спорті (4.212) 

 

 

 

 

 



 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

на тренерському факультеті  

1 курс (з 01.03 по 05.03.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М1-ПА 1М1-БМ 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05 Іноземна мова (6.505) Сучасні наукові дослідження з 

проблем біомеханіки (4.212) 
10.30–11.50 Сучасна система організації 

спорту: професійного 

неолімпійського та адаптивного 

(6.505) 

Інформаційні технології у 

науковій діяльності ФКіС (4.101) 

12.15–13.35 Інформаційні технології у 

науковій діяльності ФКіС (4.101) 

Диференційна біомеханіка в 

ОРА та спорті (4.212) 
14.00– 15.20   

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05 Науково-методичний супровід 

підготовки спортсменів (6.505) 

Сучасні методи досліджень у 

спорті (4.212)  
10.30–11.50 Сучасні методи досліджень у 

спорті (6.505)  

Науково-методичний супровід 

підготовки спортсменів (4.212) 
12.15–13.35 Актуальні проблеми ФКіС 

(6.505) 

 

14.00– 15.20   

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Інноваційні засоби фітнесу у 

системі підготовки спортсменів 

(6.505)  

Педагогіка вищої освіти (4.307) 

10.30–11.50 Педагогіка вищої освіти (6.505) Іноземна мова (2.312) 

12.15–13.35 Нормативно-правове 

забезпечення спорту 

професійного, неолімпійського 

та адаптивного (6.505) 

Диференційна біомеханіка в 

ОРА та спорті (4.212)  

14.00– 15.20  Актуальні проблеми ФКіС 

(4.212) 

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 - лекція 

10.30–11.50 Актуальні проблеми ФКіС - лекція 

12.15–13.35 Актуальні проблеми ФКіС - лекція 

 

 

 

 

 



 

 

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ 

на ІІ семестр 2020/2021 навчального року 

для студентів, які здобувають освітній ступень магістра  

на тренерському факультеті  

1 курс (з 08.03 по 12.03.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М1-ПА 1М1-БМ 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05 Іноземна мова (6.505) Сучасні наукові дослідження з 

проблем біомеханіки (4.212) 
10.30–11.50 Сучасна система організації 

спорту: професійного 

неолімпійського та адаптивного 

(6.505) 

Інформаційні технології у 

науковій діяльності ФКіС (4.101) 

12.15–13.35 Інформаційні технології у 

науковій діяльності ФКіС (4.101) 

Диференційна біомеханіка в 

ОРА та спорті (4.212) 
14.00– 15.20   

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05 Науково-методичний супровід 

підготовки спортсменів (6.505) 

Сучасні методи досліджень у 

спорті (4.212)  
10.30–11.50 Сучасні методи досліджень у 

спорті (6.505)  

Науково-методичний супровід 

підготовки спортсменів (4.212) 
12.15–13.35 Актуальні проблеми ФКіС 

(6.505) 

 

14.00– 15.20   

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Інноваційні засоби фітнесу у 

системі підготовки спортсменів 

(6.505)  

Педагогіка вищої освіти (4.307) 

10.30–11.50 Педагогіка вищої освіти (6.505)  Іноземна мова (2.312) 

12.15–13.35 Нормативно-правове 

забезпечення спорту 

професійного, неолімпійського 

та адаптивного (6.505) 

Диференційна біомеханіка в 

ОРА та спорті (4.212)  

14.00– 15.20  Актуальні проблеми ФКіС 

(4.212) 

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  

на тренерському факультеті  

1 курс (з 15.03 по 19.03.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М1-ПА 1М1-БМ 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05 Іноземна мова (6.505) Сучасні наукові дослідження з 

проблем біомеханіки (4.212) 
10.30–11.50 Сучасна система організації 

спорту: професійного 

неолімпійського та адаптивного 

(6.505) 

Інформаційні технології у 

науковій діяльності ФКіС (4.101) 

12.15–13.35 Інформаційні технології у 

науковій діяльності ФКіС (4.101) 

Диференційна біомеханіка в 

ОРА та спорті (4.212) 
14.00– 15.20   

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05 Науково-методичний супровід 

підготовки спортсменів (6.505) 

Сучасні методи досліджень у 

спорті (4.212)  
10.30–11.50 Сучасні методи досліджень у 

спорті (6.505)  

Науково-методичний супровід 

підготовки спортсменів (4.212) 
12.15–13.35 Актуальні проблеми ФКіС 

(6.505) 

 

14.00– 15.20   

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Інноваційні засоби фітнесу у 

системі підготовки спортсменів 

(6.505) 

Педагогіка вищої освіти (4.307) 

10.30–11.50 Педагогіка вищої освіти (6.505)   Іноземна мова (2.312) 

12.15–13.35 Нормативно-правове 

забезпечення спорту 

професійного, неолімпійського 

та адаптивного (6.505) 

Диференційна біомеханіка в 

ОРА та спорті (4.212)  

14.00– 15.20  Актуальні проблеми ФКіС 

(4.212) 

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  

на тренерському факультеті  

1 курс (з 22.03 по 26.03.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М1-ПА 1М1-БМ 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05 Іноземна мова (6.505) Сучасні наукові дослідження з 

проблем біомеханіки (4.212) 
10.30–11.50 Сучасна система організації 

спорту: професійного 

неолімпійського та адаптивного 

(6.505) 

Інформаційні технології у 

науковій діяльності ФКіС (4.101) 

12.15–13.35 Інформаційні технології у 

науковій діяльності ФКіС (4.101) 

Диференційна біомеханіка в 

ОРА та спорті (4.212) 
14.00– 15.20   

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05 Науково-методичний супровід 

підготовки спортсменів (6.505) 

Сучасні методи досліджень у 

спорті (4.212)  
10.30–11.50 Сучасні методи досліджень у 

спорті (6.505)  

Науково-методичний супровід 

підготовки спортсменів (4.212) 
12.15–13.35 Актуальні проблеми ФКіС 

(6.505)  

 

14.00– 15.20   

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Інноваційні засоби фітнесу у 

системі підготовки спортсменів 

(6.505)  

Педагогіка вищої освіти (4.307) 

10.30–11.50 Педагогіка вищої освіти (6.505) Іноземна мова (2.312) 

12.15–13.35 Нормативно-правове 

забезпечення спорту 

професійного, неолімпійського 

та адаптивного (6.505) 

Диференційна біомеханіка в 

ОРА та спорті(4.212)  

14.00– 15.20  Актуальні проблеми 

ФКіС(4.212) 

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  

на тренерському факультеті  

1 курс (з 29.03 по 02.04.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М1-ПА 1М1-БМ 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05 Іноземна мова (6.505) Сучасні наукові дослідження з 

проблем біомеханіки(4.212) 
10.30–11.50 Сучасна система організації 

спорту: професійного 

неолімпійського та адаптивного 

(6.505) 

Інформаційні технології у 

науковій діяльності ФКіС (4.101) 

12.15–13.35 Інформаційні технології у 

науковій діяльності ФКіС (4.101) 

Диференційна біомеханіка в 

ОРА та спорті (4.212) 
14.00– 15.20   

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05 Науково-методичний супровід 

підготовки спортсменів (6.505) 

Сучасні методи досліджень у 

спорті (4.212)  
10.30–11.50 Сучасні методи досліджень у 

спорті (6.507) 

Науково-методичний супровід 

підготовки спортсменів (4.212) 
12.15–13.35 Сучасна система організації 

спорту: професійного 

неолімпійського та адаптивного 

(6.505) 

Біомеханічні ергогенні засоби у 

спорті (4.212) 

14.00– 15.20   

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Інноваційні засоби фітнесу у 

системі підготовки спортсменів 

(6.505) 

Педагогіка вищої освіти (4.307) 

10.30–11.50 Педагогіка вищої освіти (6.505) Іноземна мова (2.312) 

12.15–13.35 Нормативно-правове 

забезпечення спорту 

професійного, неолімпійського 

та адаптивного (6.505) 

Диференційна біомеханіка в 

ОРА та спорті (4.212) 

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  

на тренерському факультеті  

1 курс (з 05.04 по 09.04.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М1-ПА 1М1-БМ 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05 Іноземна мова Сучасні наукові дослідження з 

проблем біомеханіки 
10.30–11.50 Сучасна система організації 

спорту: професійного 

неолімпійського та адаптивного 

(6.505) 

Інформаційні технології у 

науковій діяльності ФКіС 

12.15–13.35 Інформаційні технології у 

науковій діяльності ФКіС 

Диференційна біомеханіка в 

ОРА та спорті 
14.00– 15.20   

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05 Науково-методичний супровід 

підготовки спортсменів 

Сучасні методи досліджень у 

спорті 
10.30–11.50 Сучасні методи досліджень у 

спорті 

Науково-методичний супровід 

підготовки спортсменів 
12.15–13.35 Сучасна система організації 

спорту: професійного 

неолімпійського та адаптивного 

Біомеханічні ергогенні засоби у 

спорті 

14.00– 15.20   

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Інноваційні засоби фітнесу у 

системі підготовки спортсменів 

 

10.30–11.50 Технологія наукових досліджень 

у галузі спорту 

Іноземна мова 

12.15–13.35 Нормативно-правове 

забезпечення спорту 

професійного, неолімпійського 

та адаптивного 

Диференційна біомеханіка в 

ОРА та спорті 

14.00– 15.20  Диференційна біомеханіка в 

ОРА та спорті 

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  

на тренерському факультеті  

1 курс (з 12.04 по 16.04.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М1-ПА 1М1-БМ 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05 Іноземна мова Сучасні наукові дослідження з 

проблем біомеханіки 
10.30–11.50 Нормативно-правове 

забезпечення спорту 

професійного, неолімпійського 

та адаптивного 

Інформаційні технології у 

науковій діяльності ФКіС 

12.15–13.35 Інформаційні технології у 

науковій діяльності ФКіС 

Диференційна біомеханіка в 

ОРА та спорті 
14.00– 15.20   

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05 Науково-методичний супровід 

підготовки спортсменів 

Сучасні методи досліджень у 

спорті 
10.30–11.50 Сучасні методи досліджень у 

спорті 

Науково-методичний супровід 

підготовки спортсменів 
12.15–13.35 Сучасна система організації 

спорту: професійного 

неолімпійського та адаптивного 

Біомеханічні ергогенні засоби у 

спорті 

14.00– 15.20   

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Інноваційні засоби фітнесу у 

системі підготовки спортсменів 

 

10.30–11.50 Технологія наукових досліджень 

у галузі спорту 

Іноземна мова 

12.15–13.35 Іноземна мова Диференційна біомеханіка в 

ОРА та спорті 
14.00– 15.20  Іноземна мова 

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  

на тренерському факультеті  

1 курс (з 19.04 по 23.04.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М1-ПА 1М1-БМ 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05 Іноземна мова Сучасні наукові дослідження з 

проблем біомеханіки 
10.30–11.50 Нормативно-правове 

забезпечення спорту 

професійного, неолімпійського 

та адаптивного 

Інформаційні технології у 

науковій діяльності ФКіС 

12.15–13.35 Інформаційні технології у 

науковій діяльності ФКіС 

Диференційна біомеханіка в 

ОРА та спорті 
14.00– 15.20   

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05  Сучасні методи досліджень у 

спорті 
10.30–11.50 Сучасні методи досліджень у 

спорті 

Диференційна біомеханіка в 

ОРА та спорті 
12.15–13.35 Сучасна система організації 

спорту: професійного 

неолімпійського та адаптивного 

Біомеханічні ергогенні засоби у 

спорті 

14.00– 15.20 Сучасна система організації 

спорту: професійного 

неолімпійського та адаптивного 

 

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Нормативно-правове 

забезпечення спорту 

професійного, неолімпійського 

та адаптивного 

 

10.30–11.50 Технологія наукових досліджень 

у галузі спорту 

Іноземна мова 

12.15–13.35 Іноземна мова Диференційна біомеханіка в 

ОРА та спорті 
14.00– 15.20  Іноземна мова 

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  

на тренерському факультеті  

1 курс (з 26.04 по 30.04.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М1-ПА 1М1-БМ 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05 Іноземна мова Сучасні наукові дослідження з 

проблем біомеханіки 
10.30–11.50 Нормативно-правове 

забезпечення спорту 

професійного, неолімпійського 

та адаптивного 

Інформаційні технології у 

науковій діяльності ФКіС 

12.15–13.35 Інформаційні технології у 

науковій діяльності ФКіС 

Диференційна біомеханіка в 

ОРА та спорті 
14.00– 15.20   

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05   

10.30–11.50  Біомеханічні ергогенні засоби у 

спорті 
12.15–13.35 Сучасна система організації 

спорту: професійного 

неолімпійського та адаптивного 

Біомеханічні ергогенні засоби у 

спорті 

14.00– 15.20 Сучасна система організації 

спорту: професійного 

неолімпійського та адаптивного 

 

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Нормативно-правове 

забезпечення спорту 

професійного, неолімпійського 

та адаптивного 

 

10.30–11.50 Технологія наукових досліджень 

у галузі спорту 

Іноземна мова 

12.15–13.35 Іноземна мова Диференційна біомеханіка в 

ОРА та спорті 
14.00– 15.20  Іноземна мова 

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  

на тренерському факультеті  

1 курс (з 03.05 по 07.05.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М1-ПА 1М1-БМ 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05 Іноземна мова Сучасні наукові дослідження з 

проблем біомеханіки 
10.30–11.50 Нормативно-правове 

забезпечення спорту 

професійного, неолімпійського 

та адаптивного 

Інформаційні технології у 

науковій діяльності ФКіС 

12.15–13.35 Інформаційні технології у 

науковій діяльності ФКіС 

Диференційна біомеханіка в 

ОРА та спорті 
14.00– 15.20   

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05   

10.30–11.50  Біомеханічні ергогенні засоби у 

спорті 
12.15–13.35 Сучасна система організації 

спорту: професійного 

неолімпійського та адаптивного 

Біомеханічні ергогенні засоби у 

спорті 

14.00– 15.20 Сучасна система організації 

спорту: професійного 

неолімпійського та адаптивного 

 

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Нормативно-правове 

забезпечення спорту 

професійного, неолімпійського 

та адаптивного 

 

10.30–11.50 Технологія наукових досліджень 

у галузі спорту 

Іноземна мова 

12.15–13.35 Іноземна мова Диференційна біомеханіка в 

ОРА та спорті 
14.00– 15.20  Іноземна мова 

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  

на тренерському факультеті  

1 курс (з 10.05 по 14.05.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М1-ПА 1М1-БМ 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05 Іноземна мова Сучасні наукові дослідження з 

проблем біомеханіки 
10.30–11.50 Нормативно-правове 

забезпечення спорту 

професійного, неолімпійського 

та адаптивного 

Інформаційні технології у 

науковій діяльності ФКіС 

12.15–13.35 Інформаційні технології у 

науковій діяльності ФКіС 

Диференційна біомеханіка в 

ОРА та спорті 
14.00– 15.20 Сучасна система організації 

спорту: професійного 

неолімпійського та адаптивного 

 

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05  Диференційна біомеханіка в 

ОРА та спорті 
10.30–11.50  Біомеханічні ергогенні засоби у 

спорті 
12.15–13.35 Сучасна система організації 

спорту: професійного 

неолімпійського та адаптивного 

Біомеханічні ергогенні засоби у 

спорті 

14.00– 15.20 Сучасна система організації 

спорту: професійного 

неолімпійського та адаптивного 

 

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Нормативно-правове 

забезпечення спорту 

професійного, неолімпійського 

та адаптивного 

 

10.30–11.50 Технологія наукових досліджень 

у галузі спорту 

Іноземна мова 

12.15–13.35 Іноземна мова Диференційна біомеханіка в 

ОРА та спорті 
14.00– 15.20  Іноземна мова 

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  

на тренерському факультеті  

1 курс (з 17.05 по 21.05.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М1-ПА 1М1-БМ 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05 Іноземна мова Сучасні наукові дослідження з 

проблем біомеханіки 
10.30–11.50 Нормативно-правове 

забезпечення спорту 

професійного, неолімпійського 

та адаптивного 

Інформаційні технології у 

науковій діяльності ФКіС 

12.15–13.35 Інформаційні технології у 

науковій діяльності ФКіС 

Диференційна біомеханіка в 

ОРА та спорті 
14.00– 15.20   

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05  Диференційна біомеханіка в 

ОРА та спорті 
10.30–11.50  Біомеханічні ергогенні засоби у 

спорті 
12.15–13.35 Сучасна система організації 

спорту: професійного 

неолімпійського та адаптивного 

Іноземна мова 

14.00– 15.20 Сучасна система організації 

спорту: професійного 

неолімпійського та адаптивного 

 

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Нормативно-правове 

забезпечення спорту 

професійного, неолімпійського 

та адаптивного 

 

10.30–11.50 Технологія наукових досліджень 

у галузі спорту 

Іноземна мова 

12.15–13.35 Іноземна мова Диференційна біомеханіка в 

ОРА та спорті 
14.00– 15.20 Іноземна мова Іноземна мова 

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  

на тренерському факультеті  

1 курс (з 24.05 по 28.05.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М1-ПА 1М1-БМ 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05 Іноземна мова Сучасні наукові дослідження з 

проблем біомеханіки 
10.30–11.50 Нормативно-правове 

забезпечення спорту 

професійного, неолімпійського 

та адаптивного 

Біомеханічні ергогенні засоби у 

спорті 

12.15–13.35 Нормативно-правове 

забезпечення спорту 

професійного, неолімпійського 

та адаптивного 

Диференційна біомеханіка в 

ОРА та спорті 

14.00– 15.20   

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05  Диференційна біомеханіка в 

ОРА та спорті 
10.30–11.50  Біомеханічні ергогенні засоби у 

спорті 
12.15–13.35 Сучасна система організації 

спорту: професійного 

неолімпійського та адаптивного 

Іноземна мова 

14.00– 15.20 Сучасна система організації 

спорту: професійного 

неолімпійського та адаптивного 

 

С
ер

ед
а 

8.45–10.05 Нормативно-правове 

забезпечення спорту 

професійного, неолімпійського 

та адаптивного 

 

10.30–11.50 Технологія наукових досліджень 

у галузі спорту 

Іноземна мова 

12.15–13.35 Іноземна мова Диференційна біомеханіка в 

ОРА та спорті 
14.00– 15.20 Іноземна мова Іноземна мова 

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  

на тренерському факультеті  

1 курс (з 31.05 по 04.06.2021 р.) 
День 

тижня 
Час 1М1-ПА 1М1-БМ 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.45–10.05 Іноземна мова Сучасні наукові дослідження з 

проблем біомеханіки 
10.30–11.50 Нормативно-правове 

забезпечення спорту 

професійного, неолімпійського 

та адаптивного 

Біомеханічні ергогенні засоби у 

спорті 

12.15–13.35 Нормативно-правове 

забезпечення спорту 

професійного, неолімпійського 

та адаптивного 

Диференційна біомеханіка в 

ОРА та спорті 

14.00– 15.20   

В
ів

то
р
о
к
 

8.45–10.05  Диференційна біомеханіка в 

ОРА та спорті 
10.30–11.50 Технологія наукових досліджень 

у галузі спорту 

Біомеханічні ергогенні засоби у 

спорті 
12.15–13.35 Сучасна система організації 

спорту: професійного 

неолімпійського та адаптивного 

Іноземна мова 

14.00– 15.20 Сучасна система організації 

спорту: професійного 

неолімпійського та адаптивного 

 

С
ер

ед
а 

8.45–10.05   

10.30–11.50 Технологія наукових досліджень 

у галузі спорту 

Іноземна мова 

12.15–13.35 Іноземна мова Диференційна біомеханіка в 

ОРА та спорті 
14.00– 15.20 Іноземна мова Іноземна мова 

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   

 


