
«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Перший проректор НУФВСУ, професор 

_____________________ М. В. Дутчак 

Р О З К Л А Д 

Занять  для  студентів, які здобувають вищу освіту ступеня  МАГІСТР   ІІ КУРСУ  заочної форми навчання в період з 18.01. по 30.01.2021р. 

ДРУГИЙ    СЕМЕСТР 
Навчання  відбуватиметься в дистанційному режимі 

Дата Години 
гр. 7-ФР 

«Фізична реабілітація» 

гр. 7-М 

«Менеджмент і маркетинг у 

спорті»» 

гр. 7-ОС 
«Теорія і методика спортивної 

піготовки в олімпійський видах 

спорту» 

гр. 7-ПС 

«Психологія спорту 

гр. 7-Р 

«Фітнес та рекреація» 

гр. 7-ФП 
«Фізична підготовка у військових 

формуваннях, правоохоронних 

структурах та спеціальних службах» 

гр. 7-ФВ 

«Теорія і методика викладання 

фізичного виховавння в закладах 

вищої освіти» 

гр. 7-СД 

«Спортивна дієтологія» 

18.01. 

ПОН. 

12.30    З А Г А  Л Ь Н І  З  Б  О  Р   И     онлайн 

14.00-15.20 П Е Д А Г О Г І К А                              В          И         Щ           О           Ї                              О         С        В       І       Т           И      

15.40-17.00 
Проф.-орієнтована іноземна мова  

        

Упр.процесами цивільного 

захисту та охорони праці 

МОК та олімпійська система

  
Професійно-орієнтована 

іноземна мова            

Менеджмент і маркетинг у 

сфері фітнесу та рекреації 
Фізіологія           рухової          активності Спортивна дієтологія 

17.20-18.40 
Проф.-орієнтована іноземна мова  

        
 

МОК та олімпійська система

  
Професійно-орієнтована 

іноземна мова            
Менеджмент і маркетинг у 

сфері фітнесу та рекреації 
Фізіологія             рухової        активності Спортивна дієтологія 

19.01. 

ВІВ. 

14.00-15.20 П Е Д А Г О Г І К А                              В          И         Щ           О           Ї                              О         С        В       І       Т           И      

15.40-17.00 
З 9.00  Практика зФР при 

травмах та захворюваннях 

ОРА 
ПРОХОДИТЬ В КЛІНІЦІ 

Проф.-орієнтована іноземна мова  

    

Псих. супровід спортивної 

діяльності         
Акмеологія в спортивній 

діяльності          
Професійно-орієнтована 

іноземна мова            

Теорія і методика викладання фізичного виховання у  

закладах вищої освіти      
Спортивна дієтологія 

17.20-18.40 
Проф.-орієнтована іноземна мова  

        

Псих. супровід спортивної 

діяльності         
Акмеологія в спортивній 

діяльності          
Професійно-орієнтована 

іноземна мова            
Фізіологія           рухової           активності Фізіологія м'язової діяльності 

19.00-20.20       
Професійно-орієнтована 

іноземна мова         
Фізіологія м'язової діяльності 

20.01 

СР. 

14.00-15.20 П Е Д А Г О Г І К А                              В          И         Щ           О           Ї                              О         С        В       І       Т           И      

15.40-17.00 З 9.00    Практика з ФР у осіб 

різних  нозологічних  та 

вікових груп         
      ПРОХОДИТЬ В 

КЛІНІЦІ  

Упр.процесами цивільного 

захисту та охорони праці 

Псих. супровід спортивної 

діяльності         
Акмеологія в спортивній 

діяльності          
Раціональне харчування у 

фітнесі 
Професійно-орієнтована 

іноземна мова         
Фізіологія    рухової   

активності 
Професійно-орієнтована 

іноземна мова            

17.20-18.40 
Упр.процесами цивільного 

захисту та охорони праці 

Псих. супровід спортивної 

діяльності         
Псих.-педагогічні основи 

майстер. тренера 

Раціональне харчування у 

фітнесі 
Професійно-орієнтована 

іноземна мова         
Фізіологія    рухової   

активності 
Професійно-орієнтована 

іноземна мова            

19.00-20.20   
Псих.-педагогічні основи 

майстер. тренера 
    ТМВФВу ЗВО     

21.01. 

ЧЕТ. 

14.00-15.20 З 9.00 Практика зФР при травмах та 

захворюваннях ОРА 

      ПРОХОДИТЬ В КЛІНІЦІ 

Педагогіка вищої освіти 
Псих. супровід спортивної 

діяльності         
Професійно-орієнтована 

іноземна мова            

Менеджмент і маркетинг у 

сфері фітнесу та рекреації 
ТМВФВу ЗВО    

Професійно-орієнтована 

іноземна мова          
Дієтологія у фітнесі 

15.40-17.00 Педагогіка вищої освіти 
Спортсмен у різних клімато-
географ. умовах    

Диференційна психологія 

спорту 
Професійно-орієнтована 

іноземна мова            
ТМВФВу ЗВО    

Професійно-орієнтована 

іноземна мова          
Дієтологія у фітнесі 

17.20-18.40 Педагогіка вищої освіти 
Маркетинг.менеджмент у 

спорті 
Спортсмен у різних клімато-
географ. умовах    

Диференційна психологія 

спорту 
Раціональне харчування у 

фітнесі 
Фізіологія    рухової   

активності 
Методика занять зі студ. спец. 

відділення     
Фізіологія м'язової діяльності 

19.00-20.20 Педагогіка вищої освіти 
Маркетинг.менеджмент у 

спорті 

Перетренованість та 

травматизм спортсменів у 

сучасному спорті   

Псих.-педагогічні основи 

майстер. тренера 
 

Фізіологія    рухової   

активності 
Методика занять зі студ. спец. 

відділення     
Фізіологія м'язової діяльності 

22.01. 

ПЯТ. 

14.00-15.20 
З 9.00  Практика зФР при 

травмах та захворюваннях 

ОРА  

      ПРОХОДИТЬ В 

КЛІНІЦІ 
Практика з ФР у осіб різних  

нозологічних  та вікових груп         

      ПРОХОДИТЬ В 

КЛІНІЦІ 

Акт. проблеми глобальних 
комунікацій у спорт. 

менеджменті 

Професійно-орієнтована 

іноземна мова         

Диференційна психологія 

спорту 

Тех.проект.персональних фітнес-
програм для різних груп 

населення 
Педагогіка вищої освіти  

Професійно-орієнтована 

іноземна мова            

15.40-17.00 
Акт. проблеми глобальних 
комунікацій у спорт. 

менеджменті 

Професійно-орієнтована 

іноземна мова         

Вікова та педагогічна псих. у 

спорті     

Тех.проект.персональних фітнес-
програм для різних груп 

населення 
Педагогіка вищої освіти ТМВФВу ЗВО    

Спортивна дієтологія--

Екзамен 

17.20-18.40 
Орг. проект.  спортивних 

організацій     
Педагогіка вищої освіти 

Вікова та педагогічна псих. у 

спорті     Педагогіка вищої освіти 
Професійно-орієнтована 

іноземна мова         
Національні традиції ігрової 

культури у ФВ молоді                   
Спортивна дієтологія--

Екзамен 

19.00-20.20 
Орг. проект.  спортивних 

організацій     
Педагогіка вищої освіти 

 
Педагогіка вищої освіти  

Національні традиції ігрової 

культури у ФВ молоді                   
 

23.01. 

СУБ 

14.00-15.20  
Професійно-орієнтована 

іноземна мова         

МОК та олімпійська система

  

Соціальна  психологія спорту        
Професійно-орієнтована 

іноземна мова     Екзамен          
Фізіологія    рухової   

активності – екзамен  
Педагогіка вищої освіти 

Професійно-орієнтована 

іноземна мова     Екзамен          

15.40-17.00 
Професійно-орієнтована 

іноземна мова         

Упр.процесами цивільного 

захисту та охорони праці – 

залік  

Спортсмен у різних клімато-

географ. умовах   залік 
Соціальна  психологія спорту        

Професійно-орієнтована 

іноземна мова     Екзамен          
Фізіологія    рухової   

активності – екзамен  
Педагогіка вищої освіти 

Професійно-орієнтована 

іноземна мова     Екзамен          

17.20-18.40  
Педагогіка вищої освіти –  

залік   

Проблема допінгу, вик. 

харч.добавок та фарм. засобів 

у сучасному спорті 

Псих.-педагогічні основи 

майстер. Тренера--Екзамен 

Професійно-орієнтована 

іноземна мова     Екзамен          
 

Національні традиції ігрової 

культури у ФВ молоді                   
Педагогіка вищої освіти 

19.00-20.20        Педагогіка вищої освіти 

  



Дата Години 
гр. 7-ФР 

«Фізична реабілітація» 

гр. 7-М 

«Менеджмент і маркетинг у 

спорті»» 

гр. 7-ОС 
«Теорія і методика спортивної 

піготовки в олімпійський видах 

спорту» 

гр. 7-ПС 

«Психологія спорту 

гр. 7-Р 

«Фітнес та рекреація» 

гр. 7-ФП 
«Фізична підготовка у військових 

формуваннях, правоохоронних 

структурах та спеціальних службах» 

гр. 7-ФВ 

«Теорія і методика викладання 

фізичного виховавння в закладах 
вищої освіти» 

гр. 7-СД 

«Спортивна дієтологія» 

25.01. 

ПОН. 

14.00-15.20 
З 9.00   Практика зФР при 

травмах та захворюваннях 

ОРА        ПРОХОДИТЬ В 

КЛІНІЦІ 

 
Практика з ФР у осіб різних  

нозологічних  та вікових груп                    

ПРОХОДИТЬ В КЛІНІЦІ  

 

Акт. проблеми глобальних 

комунікацій у спорт. 

менеджменті 

Професійно-орієнтована 

іноземна мова         
Педагогіка вищої освіти 

Тех.проект.персональних фітнес-

програм для різних груп 

населення 
ТМВФВу ЗВО - екзамен 

Методика занять зі студ. спец. 

відділення     
Професійно-орієнтована 

іноземна мова     Екзамен          

15.40-17.00 
Акт. проблеми глобальних 

комунікацій у спорт. 
менеджменті 

Проблема допінгу, вик. 

харч.добавок та фарм. засобів 

у сучасному спорті 

Педагогіка вищої освіти 
Тех.проект.персональних фітнес-

програм для різних груп 
населення 

ТМФП в  військових 

формуваннях      
Методика занять зі студ. спец. 

відділення     
Професійно-орієнтована 

іноземна мова     Екзамен          

17.20-18.40 
Орг. проект.  спортивних 

організацій     

Проблема допінгу, вик. 

харч.добавок та фарм. засобів 

у сучасному спорті 

Акмеологія в спортивній 

діяльності       залік   

Менеджмент і маркетинг у 

сфері фітнесу та рекреації – 

екзамен  

Психологія (конфліктологія у 

військах)              
Національні традиції ігрової 

культури у ФВ молоді                   
Нутрігеноміка та 

нутрігенетика 

19.00-20.20 
Орг. проект.  спортивних 

організацій     
Псих. супровід спортивної 

діяльності  залік     
 

Менеджмент і маркетинг у 

сфері фітнесу та рекреації – 

екзамен  

Психологія (конфліктологія у 

військах)              
Національні традиції ігрової 

культури у ФВ молоді                   
Нутрігеноміка та 

нутрігенетика 

26.01. 

ВІВ. 

14.00-15.20 
З 9.00  Практика з ФР у осіб різних  

нозологічних  та вікових груп        

ПРОХОДИТЬ В КЛІНІЦІ              

Акт. проблеми глобальних 

комунікацій у спорт. 

менеджменті 

Професійно-орієнтована 

іноземна мова       Екзамен       

Психорегуляція у спорт. 

діяльності    
Педагогіка вищої освіти –  

залік   
ТМВФВу ЗВО - екзамен  Дієтологія у фітнесі 

15.40-17.00 
Маркетинг.менеджмент у 

спорті 
Професійно-орієнтована 

іноземна мова       Екзамен       

Психорегуляція у спорт. 

діяльності    

Сучасні тренди менедж. і 

маркетингу у роботі фітнес 

клубу  

ТМФП в  військових 

формуваннях      
Методика занять зі студ. спец. 

відділення     
Фізіологія м'язової діяльності 

17.20-18.40 
Педагогіка вищої освіти –  

залік   
Маркетинг.менеджмент у 

спорті 

Перетренованість та 

травматизм спортсменів у 

сучасному спорті   

Професійно-орієнтована 

іноземна мова     Екзамен          

Сучасні тренди менедж. і 

маркетингу у роботі фітнес 

клубу 

ТМФП в  військових 

формуваннях      
Фізіологія    рухової   

активності – екзамен  
Фізіологія м'язової діяльності 

19.00-20.20   
Перетренованість та 

травматизм спортсменів у 

сучасному спорті   
  

Психологія (конфліктологія у 

військах)              
Фізіологія    рухової   

активності – екзамен  
 

27.01 

СР. 

14.00-15.20 
З 9.00   Практика зФР при 

травмах та захворюваннях 

ОРА      ПРОХОДИТЬ В 

КЛІНІЦІ 
Практика з ФР у осіб різних  

нозологічних  та вікових груп        

Маркетинг.менеджмент у 

спорті 
МОК та олімпійська система

 Екзамен 
Психорегуляція у спорт. 

діяльності    

Тех.проект.персональних фітнес-
програм для різних груп 

населення 

Професійно-орієнтована 

іноземна мова       Екзамен       
ТМВФВу ЗВО - екзамен 

Нутрігеноміка та 

нутрігенетика 

15.40-17.00 
Орг. проект.  спортивних 

організацій     

МОК та олімпійська система

 Екзамен 
Соціальна  психологія спорту        

Тех.проект.персональних фітнес-

програм для різних груп 
населення 

Професійно-орієнтована 

іноземна мова       Екзамен       
ТМВФВу ЗВО - екзамен 

Нутрігеноміка та 

нутрігенетика 

17.20-18.40 
Професійно-орієнтована 

іноземна мова       Екзамен       

Акт. проблеми глобальних 

комунікацій у спорт. 

Менеджменті – екзамен  

Перетренованість та 

травматизм спортсменів у 

сучасному спорті   
Соціальна  психологія спорту        

Раціональне харчування у 

фітнесі – залік  
Педагогіка вищої освіти –  

залік   

Національні традиції ігрової 

культури у ФВ молоді       

залік            

Спортивна дієтологія--

Екзамен 

19.00-20.20 
Професійно-орієнтована 

іноземна мова       Екзамен       

Акт. проблеми глобальних 

комунікацій у спорт. 

Менеджменті – екзамен  

Перетренованість та 

травматизм спортсменів у 

сучасному спорті   
    

Спортивна дієтологія--

Екзамен 

28.01. 

ЧЕТ. 

14.00-15.20 З 9.00   Практика зФР при 

травмах та захворюваннях ОРА 

  диф зал      ПРОХОДИТЬ В 

КЛІНІЦІ 

Професійно-орієнтована 

іноземна мова       Екзамен       

Педагогіка вищої освіти –  

залік   
Психорегуляція у спорт. 

діяльності   Екзамен 

Сучасні тренди менедж. і 

маркетингу у роботі фітнес 

клубу 

Кваліфікаційна робота – 

диф. залік   
Педагогіка вищої освіти –  

залік   
Нутрігеноміка та 

нутрігенетика 

15.40-17.00 
Професійно-орієнтована 

іноземна мова       Екзамен       

Перетренованість та 

травматизм спортсменів у 

сучасному спорті  ---залік 

Психорегуляція у спорт. 

діяльності   Екзамен 

Сучасні тренди менедж. і 

маркетингу у роботі фітнес 

клубу 
 

Методика занять зі студ. 

спец. відділення    Екзамен 
Нутрігеноміка та 

нутрігенетика 

17.20-18.40 
Професійно-орієнтована 

іноземна мова       Екзамен       
  

Педагогіка вищої освіти –  

залік   

Менеджмент і маркетинг у 

сфері фітнесу та рекреації – 

екзамен  

ТМФП в  військових 

формуваннях     Екзамен 
Методика занять зі студ. 

спец. відділення    Екзамен 
Фізіологія м'язової 

діяльності---залік 

19.00-20.20      
ТМФП в  військових 

формуваннях     Екзамен 
  

29.01. 

ПЯТ. 

14.00-15.20 
Кваліфікаційна робота – 

диф.залік   

Кваліфікаційна робота – 

диф.залік   

Проблема допінгу, вик. 

харч.добавок та фарм. 

засобів у сучасному спорті -- 

Екзамен 

Диференційна психологія 

спорту  --залік 

Сучасні тренди менедж. і 

маркетингу у роботі фітнес 

клубу 
 

Кваліфікаційна робота – 

диф.залік   
Нутрігеноміка та 

нутрігенетика – залік  

15.40-17.00 

З 9.00   Практика з ФР у осіб 

різних  нозологічних  та 

вікових груп –диф зал          

ПРОХОДИТЬ В КЛІНІЦІ    

Маркетинг.менеджмент у 

спорті - екзамен 

Проблема допінгу, вик. 

харч.добавок та фарм. 

засобів у сучасному спорті -- 

Екзамен 

Вікова та педагогічна псих. у 

спорті    Екзамен 

Тех.проект.персональних 

фітнес-програм для різних груп 

населення- екзамен  
 

Професійно-орієнтована 

іноземна мова       Екзамен       

Педагогіка вищої освіти 

–  залік   

17.20-18.40 
Маркетинг.менеджмент у 

спорті - екзамен 
  

Тех.проект.персональних 

фітнес-програм для різних груп 

населення- екзамен  

Психологія (конфліктологія 

у військах)   Екзамен           
Професійно-орієнтована 

іноземна мова       Екзамен       
Дієтологія у фітнесі --- залік 

19.00-20.20    

Тех.проект.персональних 

фітнес-програм для різних груп 

населення- екзамен  

Психологія (конфліктологія 

у військах)     Екзамен         
  

30.01. 

СУБ. 

14.00-15.20  
Орг. проект.  спортивних 

організацій – екзамен  

Кваліфікаційна робота – 

диф.залік   
Кваліфікаційна робота – 

диф.залік   
Кваліфікаційна робота – 

диф.залік   
  

Кваліфікаційна робота – 

диф. залік   

15.40-17.00  
Орг. проект.  спортивних 

організацій – екзамен  
 

Соціальна  психологія 

спорту       Екзамен 

Сучасні тренди менедж. і 

маркетингу у роботі фітнес 

клубу залік 
   

         

         

 

Декан факультету заочного навчання, професор            Воробйов М. І. 

   

Начальник навчально-методичного відділу             Попович С. І. 


