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Р О З К Л А Д 

Занять  для  студентів, які здобувають вищу освіту ступеня  МАГІСТР   І   КУРСУ  заочної форми навчання в період з 02.12. по 13.12.2019р. 

ПЕРШИЙ    СЕМЕСТР 

  

Дата Години 
гр. 6-ФР 

«Фізична реабілітація» 

гр. 6-М 

«менеджмент і маркетинг у 

спорті»» 

гр. 6-ОС 

«Теорія і методика спортивної 

піготовки в олімпійський 

видах спорту» 

гр. 6-ПС 

«Психологія спорту 

гр. 6-Р 

«Фітнес та рекреація» 

гр. 6-ФП 

«Фізична підготовка у 

військових формуваннях, 

правоохоронних структурах 

та спеціальних службах» 

гр. 6-ФВ 

«Теорія і методика 

викладання фізичного 

виховавння в закладах вищої 

освіти» 

гр. 6-СД 

«Спортивна дієтологія» 

02.12. 

ПОН. 

15.40-17.00 
Проф.-орієнтована іноземна мова  

          ауд.2.201 

Методологія та організація 

наук.досліджень у спорт. 

менеджменті         ауд. 4.409 

Олімпійський  рух у сучасн. 

суспільстві          ауд.6.106 

Методологія  та орган. наук. 

досліджень       ауд.4.108 

Актуальні проблеми 

перс.тренування   ауд.1. 421 

Проф.-орієнтована іноземна мова  

         ауд.2.213 

Інформ.технології  у 

наук.діяльності ФКіС 

        ауд.5.304 

Проф.-орієнтована іноземна мова  

       ауд.2.204 

17.20-18.40 
Проф.-орієнтована іноземна мова  

          ауд. 2.201 

Методологія та організація 

наук.досліджень у спорт. 

менеджменті         ауд. 4. 409 

Олімпійський  рух у сучасн.  

суспільстві            ауд.6. 106 

Методологія  та орган. наук. 

досліджень       ауд.4.108 

Наукові дослідження у фітнесі 

та рекреації               ауд.1.421 

Проф.-орієнтована іноземна мова  

         ауд.2.213 

Інформ.технології  у 

наук.діяльності ФКіС 

        ауд.5.304 

Проф.-орієнтована іноземна мова  

       ауд.2.204 

19.00-20.20 
ФР в травматології та 

ортопедії               ауд.1. 

Проф.-орієнтована іноземна мова  

          ауд. 2.201 

Перспективні  напрями 

наук.досліджень в олімп. 

спорті             ауд.6. 105 

Олімпійський  рух у сучасн. 

суспільстві              ауд.6. 106 

Наукові дослідження у фітнесі 

та рекреації               ауд.1.421 

Інформ.технології  у 

наук.діяльності ФКіС 

        ауд.5.304 

Проф.-орієнтована іноземна мова  

         ауд.2.213 
Нутріциологія         ауд.2.401 

20.30-21.50 
ФР в травматології та 

ортопедії              ауд.1.406 

Проф.-орієнтована іноземна мова  

          ауд. 2.201 

Перспективні  напрями 

наук.досліджень в олімп. 

спорті              ауд.6. 105 

Олімпійський  рух у сучасн. 

суспільстві               ауд.6.106 

Суч. асп.формув.проф. 

майст.фахівця з фітнесу та 

рекреації                    ауд.1. 421 

Інформ.технології  у 

наук.діяльності ФКіС 

        ауд.5.304 

Проф.-орієнтована іноземна мова  

         ауд.2.213 
Нутріциологія       ауд.2. 401 

03.12. 

ВІВ. 

15.40-17.00  З         А          Г          А         Л         Ь         Н           І                              З          Б          О            Р            И     АУД.    4.213 

17.20-18.40 
ФР осіб дитячого та 

юнацького віку         1.406. 

Менеджмент спорт. 

організацій           ауд.4. 409 

Проф.-орієнтована іноземна мова  

          ауд. 2.201 

Проф.-орієнтована іноземна мова  

         ауд.2.213 

Суч. асп.формув.проф. 

майст.фахівця з фітнесу та 

рекреації                 ауд.1. 421 

Методологічні основи навчання та  іннов.тех. у ФВ        ауд.4.307 
Сучасні тренди біології 

 ауд.2. 401 

19.00-20.20 
ФР осіб дитячого та 

юнацького віку         1.406 

Менеджмент спорт. 

організацій           ауд.4. 409 

Проф.-орієнтована іноземна мова  

          ауд. 2.201 

Проф.-орієнтована іноземна мова  

         ауд.2.213 

Суч. асп.формув.проф. 

майст.фахівця з фітнесу та 

рекреації                   ауд.1. 421 

Методологічні основи навчання та  іннов.тех. у ФВ        ауд.4.307 
Сучасні тренди біології 

 ауд.2. 401 

20.30-21.50         

04.12. 

СР. 

14.00-15.20    
Інноваційні  технології 

рекреації               ауд.1. 421 
  

15.40-17.00 
Проф.-орієнтована іноземна мова  

          ауд. 2.201 

Інформ.технології  у 

наук.діяльності ФКіС 

        ауд.5.304 

Сучасна  система  багатоступінчатого відбору в олімпійському 

спорті                         ауд.6. 106 

Інноваційні  технології 

рекреації               ауд.1. 421 
Професійна    діяльність   фахівців  з   ФВ                     ауд.4. 307 

Проф.-орієнтована іноземна мова  

       ауд.2.204 

17.20-18.40 
Проф.-орієнтована іноземна мова  

          ауд. 2.201 

Інформ.технології  у 

наук.діяльності ФКіС 

        ауд.5.304 

Сучасна  періодизація спортивного тренування            ауд.6. 106 
Проф.-орієнтована іноземна мова  

         ауд.2.213 
Рекреація   у    ФК    різних   груп    населення              ауд.4. 307 

Проф.-орієнтована іноземна мова  

       ауд.2.204 

19.00-20.20 
Сучасі  тенденції в реаб.осіб із 

хронічнми неінфекційними 

захв.         ауд.1. 406 

Проф.-орієнтована іноземна мова  

          ауд. 2.201 

Перспективні  напрями 

наук.досліджень в олімп. 

спорті         ауд.6. 106 

Олімпійський  рух у 

сучасному суспільстві – 

залік                      ауд.6.105 

 
Проф.-орієнтована іноземна мова  

         ауд.2.213 
 

Управління дослідницькими 

проектами                 ауд.2. 401 

20.30-21.50 
Сучасі  тенденції в реаб.осіб із 

хронічнми неінфекційними 

захв.         ауд.1. 406 

Проф.-орієнтована іноземна мова  

          ауд. 2.201 

Перспективні  напрями 

наук.досліджень в олімп. 

спорті         ауд.6. 106 

  
Проф.-орієнтована іноземна мова  

         ауд.2.213 
 

Управління дослідницькими 

проектами                 ауд.2. 401 

05.12. 

ЧЕТ. 

15.40-17.00 
ФР осіб дитячого та 

юнацького віку         ауд.1. 406 

Акт. проблеми сучас. спорт. 

менеджменту        ауд.4. 409 

Проф.-орієнтована іноземна мова  

          ауд. 2.201 

Психодіагностика у спорт. 

діяльності                ауд.4.108 

Інформаційні та інтерактивні 

технології у фітнесі та 

рекреації                  ауд.5.304 

Організація  і методика наукових досліджень у ФВ студентської 

молоді     ауд.4. 307 
Нутріциологія    ауд.2. 401 

17.20-18.40 
ФР в травматології та 

ортопедії            ауд.1. 406 

Акт. проблеми сучас. спорт. 

менеджменту        ауд.4. 409 

Проф.-орієнтована іноземна мова  

          ауд. 2.201 

Психодіагностика у спорт. 

діяльності                ауд.4.108 

Інформаційні та інтерактивні 

технології у фітнесі та 

рекреації                  ауд.5.304 

Професійна  діяльність 

фахівців з ФВ       ауд.4. 307 

Проф.-орієнтована іноземна мова  

         ауд.2.213 

Сучасні тренди біології 

 ауд.2. 401 

19.00-20.20 
ФР в травматології та 

ортопедії            ауд.1. 406 

Інформ.технології  у 

наук.діяльності ФКіС 

        ауд.5.304 

Олімпійський  рух у 

сучасному суспільстві – 

залік                      ауд.6. 106 

Методологія  та орган. наук. 

досліджень       ауд.4.108 

Фізіолоігчні аспекти  озд.-

рекреаційної рух. активності

            ауд.1. 421 

Професійна  діяльність 

фахівців з ФВ       ауд.4. 307 

Проф.-орієнтована іноземна мова  

         ауд.2.213 

Управління дослідницькими 

проектами                 ауд.2. 401 

20.30-21.50  

Інформ.технології  у 

наук.діяльності ФКіС 

        ауд.5.304 

 
Методологія  та орган. наук. 

досліджень       ауд.4.108 
   

Управління дослідницькими 

проектами                 ауд.2. 401 

06.12. 

ПЯТ. 

15.40-17.00 
ФР  при хірургічних  

захворюваннях         ауд.1. 406 

Акт. проблеми сучас. спорт. 

менеджменту        ауд.4. 409 

Сучасна  система  

багатоступінчатого відбору в 

олімп. спорті           ауд.6. 106 

Проф.-орієнтована іноземна мова  

         ауд.2.213 

Актуальні проблеми 

перс.тренування   ауд.1. 421 

Інформ.технології  у 

наук.діяльності ФКіС 

        ауд.5.304 

Професійна  діяльність 

фахівців з ФВ       ауд.4. 305 

Управління дослідницькими 

проектами                 ауд.2. 401 

17.20-18.40 
ФР  при хірургічних  

захворюваннях         ауд.1. 406 

Менеджмент спорт. 

організацій           ауд.4. 409 

Сучасна  система  

багатоступінчатого відбору в 

олімп. спорті            ауд.6. 106 

Проф.-орієнтована іноземна мова  

         ауд.2.213 

Актуальні проблеми 

перс.тренування   ауд.1. 421 

Інформ.технології  у 

наук.діяльності ФКіС 

        ауд.5.304 

Професійна  діяльність 

фахівців з ФВ       ауд.4. 305 

Управління дослідницькими 

проектами                 ауд.2. 401 

19.00-20.20 
Сучасі  тенденції в реаб.осіб із 

хронічнми неінфекційними 

захв.         ауд.1. 406 

 
Сучасна  періодизація спорт. 

тренування              ауд.6. 106 

Сучасна  система  

багатоступінчатого відбору в 

олімп. спорті             ауд.6. 106 

Проф.-орієнтована іноземна мова  

         ауд.2.213 

Рекреація  у ФК різних груп 

населення   ауд.4. 307 

Інформ.технології  у 

наук.діяльності ФКіС 

        ауд.5.304 

Нутріциологія – залік     

            ауд.2. 401 

20.30-21.50   
Сучасна  періодизація спорт. 

тренування              ауд.6. 106 

Сучасна  система  

багатоступінчатого відбору в 

олімп. спорті             ауд.6. 106 

Проф.-орієнтована іноземна мова  

         ауд.2.213 

Рекреація  у ФК різних груп 

населення   ауд.4. 307 

Інформ.технології  у 

наук.діяльності ФКіС 

        ауд.5.304 

 

 



Дата Години 
гр. 6-ФР 

«Фізична реабілітація» 

гр. 6-М 

«менеджмент і маркетинг у 

спорті»» 

гр. 6-ОС 

«Теорія і методика спортивної 

піготовки в олімпійський 

видах спорту» 

гр. 6-ПС 

«Психологія спорту 
гр. 6-Р 

«Фітнес та рекреація» 

гр. 6-ФП 

«Фізична підготовка у 

військових формуваннях, 

правоохоронних структурах 

та спеціальних службах» 

гр. 6-ФВ 

«Теорія і методика 

викладання фізичного 

виховавння в закладах вищої 

освіти» 

гр. 6-СД 

«Спортивна дієтологія» 

09.12. 

ПОН. 

14.00-15.20     
Наукові дослідження у фітнесі 

та рекреації               ауд.1.421 
 

Масов і види спорту у ФВ 
студентів: спорт. ігри    ауд.5.303 

 

15.40-17.00 
ФР в травматології та 

ортопедії             ауд.1. 406 

Менеджмент перс. та орг. 

поведінка у суб’єктах спорту

        ауд.4. 409 

Сучасна  періодизація спорт. 

тренування              ауд.6. 106 

Акт. проблеми розвитку псих. 

спорту        ауд.4.108 
Психологія у сфері фітнесу та 

рекреації                 ауд.1. 421 

Орг.  і метод. наук.досліджень 

у ФВ студ. молоді   ауд.4. 307 
Масов і види спорту у ФВ 
студентів: спорт. ігри    ауд.5.303 

Фізіологія органів травлення 

та обміну речовин  ауд.2. 401 

17.20-18.40 
ФР в травматології та 

ортопедії            ауд.1. 406 

Менеджмент перс. та орг. 

поведінка у суб’єктах спорту

        ауд.4. 409 

Сучасна  періодизація спорт. 

тренування              ауд.6. 106 

Акт. проблеми розвитку псих. 

спорту        ауд.4.108 
Інноваційні  технології 

рекреації               ауд.1. 411 

Орг.  і метод. наук.досліджень 

у ФВ студ. молоді   ауд.4. 307 

Інформ.технології  у 

наук.діяльності ФКіС– екзамен                 

           ауд.5.304 

Фізіологія органів травлення 

та обміну речовин  ауд.2. 401 

19.00-20.20 
ФР осіб дитячого та 

юнацького віку – злік     

           ауд.1. 406 

 
Перспективні  напрями 

наук.досліджень в олімп. спорті –

екзамен                              ауд.6.105 

Сучасна  періодизація спорт. 

тренування              ауд.6. 106 

Інноваційні  технології 

рекреації               ауд.1. 411 

Проф.  діяльність фахівців з 

ФВ –  екзамен   ауд.4. 307 

Інформ.технології  у 

наук.діяльності ФКіС– екзамен                 

           ауд.5.304 

Сучасні тренди біології – 

залік                ауд.2. 401 

20.30-21.50   
Перспективні  напрями 

наук.досліджень в олімп. спорті –

екзамен                                ауд.6.105 

Сучасна  періодизація спорт. 

тренування              ауд.6. 106 
 

Проф.  діяльність фахівців з 

ФВ –  екзамен   ауд.4. 307 
 

Управління дослідницькими 

проектами  – залік     

            ауд.2. 401 

10.12. 

ВІВ. 

14.00-15.20     
Психологія у сфері фітнесу та 

рекреації                 ауд.1.421 
 

Масов і види спорту у ФВ 

студентів: спорт. ігри    ауд.5.303 
 

15.40-17.00 
ФР  при хірургічних  

захворюваннях         ауд.1. 406 

Інформ.технології  у наук.діяльності 

ФКіС– екзамен                            

ауд.5.304 

Система  змагань в олімп. 

спорті        ауд.6. 106 

Акт. проблеми розвитку псих. 

спорту        ауд.4.108 

Психологія у сфері фітнесу та 

рекреації                 ауд.1. 421 

Рекреація  у ФК різних груп 

населення   ауд.4. 307 

Масов і види спорту у ФВ 

студентів: спорт. ігри    ауд.5.303 

Біохімія харчування  

            ауд.2. 401 

17.20-18.40 
ФР  при хірургічних  

захворюваннях         ауд.1. 406 

Інформ.технології  у наук.діяльності 

ФКіС– екзамен                            

ауд.5.304 

Система  змагань в олімп. 

спорті        ауд.6. 106 

Сучасна  періодизація спорт. 

тренування              ауд.6. 106 

Актуальні проблеми 

перс.тренування – екзамен 

              ауд.1. 421 

Силов і види спорту                    

          ауд.9 (зал єдиноборств)  

Рекреація  у ФК різних груп 

населення   ауд.4. 305 

Біохімія харчування  

             ауд.2. 401 

19.00-20.20 
ФР в травматології та 

ортопедії – екзамен    ауд.1. 406 
 

Сучасна  система  

багатоступінчатого відбору в 

олімп. спорті – залік      ауд.6.105 

Сучасна  періодизація спорт. 

тренування              ауд.6. 106 

Актуальні проблеми 

перс.тренування – екзамен   

              ауд.1. 421 

Силов і види спорту                    

          ауд.9 (зал єдиноборств)  

Рекреація  у ФК різних груп 

населення   ауд.4. 305 
Фізіологія органів травлення та 

обміну речовин – екзамен  ауд.2. 401 

20.30-21.50        
Фізіологія органів травлення та 

обміну речовин – екзамен  ауд.2. 401 

11.12. 

СР. 

14.00-15.20    
Акт. проблеми розвитку 

псих. спорту – залік      

         ауд.4.108 

Актуальні проблеми 

перс.тренування – екзамен 

              ауд.1. 421 

 
Масов і види спорту у ФВ 

студентів: спорт. ігри    ауд.5.303 
 

15.40-17.00 
Фізична реабілітація у 

нейрореабілітації     ауд.1. 406 

Фінансовий менеджмент 

        ауд.4. 409 

Система  змагань в олімп. 

спорті        ауд.6. 106 

Конфліктологія у спортивній 

діяльності        ауд.4.108 

Актуальні проблеми 

перс.тренування – екзамен   

              ауд.1. 421 

Силов і види спорту                    

          ауд.9 (зал єдиноборств)  

Рекреація  у ФК різних груп 

населення   ауд.4. 305 

Біохімія харчування  

          ауд.2. 401 

17.20-18.40 
Фізична реабілітація у 

нейрореабілітації      ауд.1. 406 

Фінансовий менеджмент 

        ауд.4. 409 

Система  змагань в олімп. 

спорті        ауд.6. 106 

Конфліктологія у спортивній 

діяльності        ауд.4.108 

Проф.-орієнтована іноземна мова  

         ауд.2.213 

Інформ.технології  у 

наук.діяльності ФКіС– екзамен                 

           ауд.5.304 

Проф.  діяльність фахівців з 

ФВ –  екзамен   ауд.4. 305 

Біохімія харчування  

          ауд.2. 401 

19.00-20.20 
ФР в травматології та 

ортопедії – екзамен    ауд.1. 406 
 

Сучасна  періодизація спорт. 

тренування – екзамен  

           ауд.6. 106 

Сучасна  система  

багатоступінчатого відбору в 

олімп. спорті – залік      ауд.6.105 
 

Інформ.технології  у 

наук.діяльності ФКіС– екзамен                 

           ауд.5.304 

Проф.  діяльність фахівців з 

ФВ –  екзамен   ауд.4. 305 

Фізіологія органів травлення та 

обміну речовин – екзамен  ауд.2. 401 

20.30-21.50 
ФР в травматології та 

ортопедії – екзамен    ауд.1. 406 
 

Сучасна  періодизація спорт. 

тренування – екзамен  

             ауд.6. 106 
    

Фізіологія органів травлення та 

обміну речовин – екзамен  ауд.2. 401 

12.12. 

ЧЕТ. 

14.00-15.20     
Інноваційні  технології 

рекреації               ауд.1. 411 
 

Масов і види спорту у ФВ 

студентів: спорт. ігри –залік        

           ауд.5.303 

 

15.40-17.00 
ФР при хронічному 

неспецефічному больовому 

синдромі            ауд.1. 406 

Менеджмент перс. та орг. 

поведінка у суб’єктах спорту

        ауд.4. 

Функціональніі системи та їх 

адаптація у процесі спорт. 

тренування             ауд.6. 106 

Конфліктологія у спортивній 

діяльності        ауд.4.108 

Фізіолоігчні аспекти  озд.-

рекреаційної рух. активності

            ауд.1. 421 

Рекреація  у ФК різних груп 

населення –  екзамен   

          ауд.4. 307 

Орг.  і метод. наук.досліджень 

у ФВ студ. молоді   ауд.4. 305 

Спортивна морфоогія  

           ауд.2.401 

17.20-18.40 
ФР при хронічному 

неспецефічному больовому 

синдромі            ауд.1. 406 

Менеджмент перс. та орг. 

поведінка у суб’єктах спорту

        ауд.4. 

Функціональніі системи та їх 

адаптація у процесі спорт. 

тренування               ауд.6. 106 

Методологія  та орган. наук. 

досліджень – залік 

       ауд.4.108 

Фізіолоігчні аспекти  озд.-

рекреаційної рух. активності

            ауд.1. 421 

Рекреація  у ФК різних груп 

населення –  екзамен    

            ауд.4. 307 

Орг.  і метод. наук.досліджень 

у ФВ студ. молоді   ауд.4. 305 

Спортивна морфоогія  

           ауд.2.401 

19.00-20.20 
ФР  при хірургічних  

захворюваннях  - залік      

 ауд.1. 406 

 
Система  змагань в олімп. 

спорті – залік          ауд.6. 106 
    

Біохімія харчування – екзамен

               ауд.2.401 

20.30-21.50        
Біохімія харчування – екзамен

                ауд.2.401 

13.12. 

ПЯТ. 

15.40-17.00 
Фізична реабілітація у 

нейрореабілітації      ауд.1. 406 

Фінансовий менеджмент 

        ауд.4. 409 

Функціональніі системи та їх 

адаптація у процесі спорт. 

тренування              ауд.6. 106 

Сучасна  періодизація спорт. 

тренування – екзамен   

              ауд.6.105 

Інноваційні  технології 

рекреації– залік 

            ауд.1. 421 

Силов і види спорту – залік  

       ауд.9 (зал єдиноборств)  

Рекреація  у ФК різних груп 

населення –  екзамен   

              ауд.4. 305 

Спортивна морфоогія  

           ауд.2.401 

17.20-18.40 
Сучасі  тенденції в реаб.осіб із 

хронічнми неінфекційними 

захв.  – екзамен        ауд.1. 406 

Фінансовий менеджмент 

        ауд.4. 409 

Функціональніі системи та їх 

адаптація у процесі спорт. 

тренування            ауд.6. 106 

Сучасна  періодизація спорт. 

тренування – екзамен    

              ауд.6.105 

Фізіолоігчні аспекти  озд.-

рекреаційної рух. активності – 

залік                             ауд.1. 421 

Орг.  і метод. наук. 

досліджень у ФВ студ. 

молоді  – залік       ауд.4. 307  

Рекреація  у ФК різних груп 

населення –  екзамен    

              ауд.4. 305 

Спортивна морфоогія  

           ауд.2.401 

19.00-20.20 
Сучасі  тенденції в реаб.осіб із 

хронічнми неінфекційними 

захв.  – екзамен        ауд.1. 406 

     

Орг.  і метод. наук. 

досліджень у ФВ студ. 

молоді  – залік  ауд.4.  305 

Біохімія харчування – екзамен

               ауд.2.401 

20.30-21.50 
Сучасі  тенденції в реаб.осіб із 

хронічнми неінфекційними 

захв.  – екзамен        ауд.1. 406 

      
Біохімія харчування – екзамен

               ауд.2.401 

 
Декан факультету заочного навчання, професор           Воробйов М. І. 

  

Начальник навчально-методичного відділу            Попович С 


