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ДРУГИЙ     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 

олімпійських видах спорту» 

гр. 6-Р 

«Фітнес і рекреація» 

гр. 6-ФВ 

«Фізичне виховання» 

гр. 6-СД 

«Спортивна дієтологія» 

29.03. 

ПОН. 

14.00-15.20 А    К    Т   У    А   Л   Ь   Н   І            П    Р   О   Б   Л   Е   М    И          У        С   У   Ч   А   С    Н   І   Й       Ф   І   З   И   Ч   Н   І   Й         К   У   Л   Ь    Т   У   Р    І       онлайн   

15.40-17.00 А    К    Т   У    А   Л   Ь   Н   І            П    Р   О   Б   Л   Е   М    И          У        С   У   Ч   А   С    Н   І   Й       Ф   І   З   И   Ч   Н   І   Й         К   У   Л   Ь    Т   У   Р    І       онлайн 
Професійно-орієнтована іноземна 

мова   онлайн 

17.20-18.40 А    К    Т   У    А   Л   Ь   Н   І            П    Р   О   Б   Л   Е   М    И          У        С   У   Ч   А   С    Н   І   Й       Ф   І   З   И   Ч   Н   І   Й         К   У   Л   Ь    Т   У   Р    І       онлайн 
Професійно-орієнтована іноземна 

мова   онлайн 

19.00-20.20      
Сучасні тренди і актуальна 

проблем. у галузі біології   онлайн 

20.30-21.50      
Сучасні тренди і актуальна 

проблем. у галузі біології   онлайн 

30.03. 

ВІВ. 

15.40-17.00   З А Г А  Л Ь Н І  З  Б  О  Р   И      онлайн 

17.20-18.40 
Професійно-орієнтована іноземна 

мова   онлайн 

Управління трудовими ресурсами  у 

сфері ФКіС  онлайн 

Рухові якості та фізична підготовка 

спортсменів  онлайн 

Професійно-орієнтована іноземна 

мова   онлайн 

ТМФП в військових формуваннях  

  онлайн 

Інформаційні технології у науковій 

діяльності   онлайн 

19.00-20.20 
Професійно-орієнтована іноземна 

мова   онлайн 

Управління трудовими ресурсами  у 

сфері ФКіС  онлайн 

Рухові якості та фізична підготовка 

спортсменів  онлайн 

Професійно-орієнтована іноземна 

мова   онлайн 

ТМФП в військових формуваннях 

  онлайн 

Інформаційні технології у науковій 

діяльності  онлайн 

20.30-21.50      
Професійно-орієнтована іноземна 

мова   онлайн 

31.03. 

СР. 

15.40-17.00 
Акт. проблеми  у сучасній 

фіз.культурі  онлайн 

Професійно-орієнтована іноземна 

мова   онлайн 

Менеджмент підготовки спортсменів 

до Олімпійських ігор  онлайн 

Акт. проблеми  у сучасній 

фіз.культурі  онлайн 

Професійно-орієнтована іноземна 

мова   онлайн 

Сучасні тренди і актуальна 

проблем. у галузі біології   онлайн 

17.20-18.40 
Акт. проблеми  у сучасній 

фіз.культурі  онлайн 

Професійно-орієнтована іноземна 

мова   онлайн 

Менеджмент підготовки спортсменів 

до Олімпійських ігор  онлайн 

Акт. проблеми  у сучасній 

фіз.культурі  онлайн 

Професійно-орієнтована іноземна 

мова   онлайн 

Інформаційні технології у науковій 

діяльності   онлайн 

19.00-20.20 

Фізична реабілітація при 

хронічному неспецефічному 

больовому синдромі  онлайн 

Акт. проблеми  у сучасній 

фіз.культурі  онлайн 

Професійно-орієнтована іноземна 

мова   онлайн 

Професійно-орієнтована іноземна 

мова   онлайн 

Акт. проблеми  у сучасній 

фіз.культурі  онлайн 
Нутріциологія  онлайн 

20.30-21.50 

Фізична реабілітація при 

хронічному неспецефічному 

больовому синдромі  онлайн 

Акт. проблеми  у сучасній 

фіз.культурі  онлайн 

Професійно-орієнтована іноземна 

мова   онлайн 
 

Акт. проблеми  у сучасній 

фіз.культурі  онлайн 
Нутріциологія  онлайн 

01.04. 

ЧЕТ. 

15.40-17.00 
Професійно-орієнтована іноземна 

мова   онлайн 

Управління трудовими ресурсами  у 

сфері ФКіС  онлайн 

Акт. проблеми  у сучасній 

фіз.культурі онлайн 

Наукові дослідження у фітнесі та 

рекреації  онлайн 

ТМФП в військових формуваннях 

   онлайн 

Структурно-функціональна орг. 

рухової системи людини    онлайн 

17.20-18.40 
Фізична реабілітація при 

ендопротезуванні суглобів   онлайн 

Професійно-орієнтована іноземна 

мова   онлайн 

Акт. проблеми  у сучасній 

фіз.культурі онлайн 

Наукові дослідження у фітнесі та 

рекреації  онлайн 

ТМФП в військових формуваннях 

  онлайн 

Структурно-функціональна орг. 

рухової системи людини    онлайн 

19.00-20.20 
Фізична реабілітація при 

ендопротезуванні суглобів   онлайн 

Менеджмент персоналу та 

організаційна поведінка у суб'єктах 

спорту  онлайн 

Професійно-орієнтована іноземна 

мова   онлайн 

Інформаційні та інтерактивні 

технології у фітнесі та рекреації  

  онлайн 

Силові види спорту онлайн 

Сучасні тренди і актуальна 

проблематика у галузі біології – 

екзамеен  онлайн 

20.30-21.50  

Менеджмент персоналу та 

організаційна поведінка у суб'єктах 

спорту  онлайн 

 

Інформаційні та інтерактивні 

технології у фітнесі та рекреації  

  онлайн 

Силові види спорту онлайн 

Сучасні тренди і актуальна 

проблематика у галузі біології – 

екзамеен  онлайн 

02.04. 

ПЯТ. 

15.40-17.00 
Фізична реабілітація у 

нейрореабілітації   онлайн 

Менеджмент спортивних 

організацій    онлайн 

Рухові якості та фізична підготовка 

спортсменів   онлайн 

Наукові дослідження у фітнесі та 

рекреації    онлайн 

Професійно-орієнтована іноземна 

мова     онлайн 
Нутріциологія   онлайн 

17.20-18.40 
Професійно-орієнтована іноземна 

мова – залік    онлайн 

Менеджмент спортивних 

організацій    онлайн 

Рухові якості та фізична підготовка 

спортсменів   онлайн 

Сучасні аспекти формування 

професійної майстерності фахівця з 

фітнесу та рекреації   онлайн 

Акт. проблеми  у сучасній 

фіз.культурі- залік    онлайн 
Нутріциологія   онлайн 

19.00-20.20 
Фізична реабілітація у 

нейрореабілітації   онлайн 

Менеджмент персоналу та 

організаційна поведінка у 

суб'єктах спорту  - залік   онлайн 

Менеджмент підготовки спортсменів 

до Олімпійських ігор   онлайн 

Психологія у сфері фітнесу та 

рекреації    онлайн 

Фізіологія рухової активності 

    онлайн 

Професійно-орієнтована іноземна 

мова – екзамен    онлайн 

20.30-21.50  
Професійно-орієнтована іноземна 

мова – залік    онлайн 

Менеджмент підготовки спортсменів 

до Олімпійських ігор   онлайн 

Психологія у сфері фітнесу та 

рекреації    онлайн 
 

Професійно-орієнтована іноземна 

мова – екзамен    онлайн 

03.04. 

СУБ. 

09.00-10.20      
Професійно-орієнтована іноземна 

мова – екзамен    онлайн 

10.40-12.00      

Сучасні тренди і актуальна 

проблематика у галузі біології – 

екзамеен     онлайн 

       



 
Дата 

Години 
гр. 6-ФР 

«Фізична реабілітація» 

гр. 6-М 

«Менеджмент і маркетинг у спорті» 

гр. 6-ОС 

«Теорія і методика спортивної 

піготовки в олімпійських видах 

спорту» 

гр. 6-Р 

«Фітнес і рекреація» 

гр. 6-ФВ 

«Фізичне виховання» 

гр. 6-СД 

«Спортивна дієтологія» 

05.04. 

ПОН. 

15.40-17.00 
Фізична реабілітація у 

нейрореабілітації   онлайн 

Методологія та організація 

наукових досліджень у 

спортивному менеджменті  онлайн 

Рухові якості та фізична підготовка 

спортсменів   онлайн 

Сучасні аспекти формування 

професійної майстерності фахівця з 

фітнесу та рекреації   онлайн 

ТМФП в військових формуваннях 

    онлайн 

Нутрігеноміка та нутрігенетика 

    онлайн 

17.20-18.40 
Фізична реабілітація у 

нейрореабілітації   онлайн 

Методологія та організація 

наукових досліджень у 

спортивному менеджменті  онлайн 

Менеджмент підготовки 

спортсменів до Олімпійських ігор 

    онлайн 

Сучасні аспекти формування 

професійної майстерності фахівця з 

фітнесу та рекреації   онлайн 

ТМФП в військових формуваннях 

    онлайн 

Нутрігеноміка та нутрігенетика 

    онлайн 

19.00-20.20 

Фізична реабілітація при хронічному 

неспецефічному больовому 

синдромі    онлайн 

Менеджмент спортивних 

організацій – екзамен    онлайн 

Акт. проблеми  у сучасній 

фіз.культурі – залік     онлайн 

Наукові дослідження у фітнесі та 

рекреації- екзамен    онлайн 

Силові види спорту – залік  

    онлайн 

Інформаційні технології у 

науковій діяльності- екзамен  

    онлайн 

20.30-21.50 

Фізична реабілітація при хронічному 

неспецефічному больовому 

синдромі    онлайн 

Менеджмент спортивних 

організацій – екзамен  онлайн 

Професійно-орієнтована іноземна 

мова – залік    онлайн 

Наукові дослідження у фітнесі та 

рекреації – екзамен    онлайн 
 

Інформаційні технології у 

науковій діяльності- екзамен  

    онлайн 

06.04. 

ВІВ. 

15.40-17.00 
Фізична реабілітація  при 

ампутаціях кінцівок   онлайн 

Актуальні проблеми сучасного 

спорт. менеджменту     онлайн 

Рухова пам'ять та моторний простір 

у тех. підготовці спортменів  онлайн 

Інноваційні технологій у фітнесі  

   онлайн 

ТМВФВ у закладах вищої освіти   

  онлайн 

Структурно-функціональна орг. 

рухової системи людини    онлайн 

17.20-18.40 
Фізична реабілітація  при 

ампутаціях кінцівок   онлайн 

Актуальні проблеми сучасного 

спорт. менеджменту     онлайн 

Рухова пам'ять та моторний простір 

у тех. підготовці спортменів  онлайн 

Психологія у сфері фітнесу та 

рекреації    онлайн 

ТМФП в військових формуваннях  

   онлайн 
Спортивна дієтологія  онлайн 

19.00-20.20 
Акт. проблеми  у сучасній 

фіз.культурі – залік    онлайн 

Економіка спорту в сучасних 

умовах    онлайн 

Функціональні системи та їх 

адаптація у процесі спортивного 

тренування    онлайн 

Професійно-орієнтована іноземна 

мова – залік    онлайн 

ТМФП в військових формуваннях 

    онлайн 
Спортивна дієтологія  онлайн 

20.30-21.50  
Акт. проблеми  у сучасній 

фіз.культурі – залік    онлайн 
 

Акт. проблеми  у сучасній 

фіз.культурі- залік    онлайн 
 

Інформаційні тех.науковій 

діяльності- екзамен           онлайн 

07.04. 

СР. 

15.40-17.00 
Фізична реабілітація при травмах 

ОРА в спорті   онлайн 

Методологія та організація 

наукових досліджень у 

спортивному менеджменті  онлайн 

Функціональні системи та їх 

адаптація у процесі спортивного 

тренування    онлайн 

Інформаційні та інтерактивні 

технології у фітнесі та рекреації   

  онлайн 

ТМВФВ у закладах вищої освіти  

   онлайн 

Нутрігеноміка та нутрігенетика 

    онлайн 

17.20-18.40 
Фізична реабілітація при травмах 

ОРА в спорті 

Фінансовий менеджмент 

спортивних організацій       онлайн 

Рухова пам'ять та моторний простір 

у тех. підготовці спортменів  онлайн 

Інформаційні та інтерактивні 

технології у фітнесі та рекреації 

Фізіологія рухової активності   

 онлайн 
Спортивна дієтологія     онлайн 

19.00-20.20 
Фізична реабілітація у 

нейрореабілітації   онлайн 

Фінансовий менеджмент 

спортивних організацій       онлайн 

Менеджмент підготовки 

спортсменів до Олімпійських ігор 

– залік    онлайн 

Психологія у сфері фітнесу та 

рекреації- екзамен    онлайн 

Фізіологія рухової активності 

    онлайн 
Нутріциологія – екзамен  онлайн 

20.30-21.50  
Менеджмент спортивних 

організацій – екзамен       онлайн 
 

Психологія у сфері фітнесу та 

рекреації – екзамен    онлайн 
 Нутріциологія – екзамен  онлайн 

08.04. 

ЧЕТ. 

15.40-17.00 

Фізична реабілітація при хронічному 

неспецефічному больовому 

синдромі    онлайн 

Економіка спорту в сучасних 

умовах    онлайн 

Рухова пам'ять та моторний простір 

у тех. підготовці спортменів  онлайн 

Інноваційні технологій у фітнесі 

    онлайн 

ТМВФВ у закладах вищої освіти 

    онлайн 
Спортивна дієтологія      онлайн 

17.20-18.40 

Фізична реабілітація при хронічному 

неспецефічному больовому 

синдромі    онлайн 

Економіка спорту в сучасних 

умовах    онлайн 

Рухова пам'ять та моторний простір 

у тех. підготовці спортменів  онлайн 

Інноваційні технологій у фітнесі 

    онлайн 

ТМФП в військових 

формуваннях  - залік  онлайн 
Спортивна дієтологія      онлайн 

19.00-20.20 

Фізична реабілітація у 

нейрореабілітації – екзамен   

  онлайн 

Актуальні проблеми сучасного 

спорт. менеджменту  - екзамен  

   онлайн   

Функціональні системи та їх 

адаптація у процесі спортивного 

тренування- екзамен      онлайн 

Інформаційні та інтерактивні 

технології у фітнесі та рекреації – 

екзамен     онлайн 

Професійно-орієнтована іноземна 

мова – залік    онлайн 

Нутрігеноміка та нутрігенетика – 

зачет     онлайн 

20.30-21.50 
Фізична реабілітація у 

нейрореабілітації – екзамен  

Актуальні проблеми сучасного 

спорт. менеджменту  - екзамен    

Функціональні системи та їх 

адаптація у процесі спортивного 

тренування- екзамен      онлайн 

Інформаційні та інтерактивні 

технології у фітнесі та рекреації – 

екзамен     онлайн 

 
Нутріциологія – екзамен 

    онлайн 

09.04.. 

ПЯТ. 

15.40-17.00 
Фізична реабілітація при травмах 

ОРА в спорті   онлайн 

Актуальні проблеми 

підприємництва у сфері ФКіС   

  онлайн 

Тестування у системі управління 

підготовкою спортсменів  онлайн 

Інноваційні технологій у фітнесі – 

залік     онлайн 

Фізіологія рухової активності – 

екзамен    онлайн 

Структурно-функціональна 

організація рухової системи 

людини – екзамен    онлайн 

17.20-18.40 
Фізична реабілітація  при 

ампутаціях кінцівок   онлайн 

Актуальні проблеми 

підприємництва у сфері ФКіС  

   онлайн 

Тестування у системі управління 

підготовкою спортсменів  онлайн 

Суч. аспекти формування проф.ї 

майстерності фахівця з фітнесу та 

рекреації – екзамен    онлайн 

Фізіологія рухової активності – 

екзамен     онлайн 

Структурно-функціональна 

організація рухової системи 

людини – екзамен   онлайн 

19.00-20.20 

Фіз.реабілітація при хронічному 

неспецефічному больовому 

синдромі – екзамен    онлайн 

Методологія та організація 

наукових досліджень у спорт. 

менеджменті – залік  онлайн 

Рухова пам'ять та моторний 

простір у технічній підготовці 

спортменів – залік       онлайн 

Сучасні аспекти формування 

професійної майстерності фахівця 

з фітнесу та рекреації – екзамен  

 

Структурно-функціональна 

організація рухової системи 

людини – екзамен    онлайн 

20.30-21.50 

Фізична реабілітація при 

хронічному неспецефічному 

больовому синдромі– екзамен 

Фінансовий менеджмент 

спортивних організацій – залік  

   онлайн 

   
Спортивна дієтологія – залік   

  онлайн 

10.04. 

СУБ. 
09.00-10.20  

Акт.проблеми сучасного спорт. 

менеджменту  - екзамен     онлайн 
   

Науково-педагогічна практика –

диф.залік    онлайн 

 

Декан факультету заочного навчання, професор           Воробйов М. І. 

  

Начальник навчально-методичного відділу            Попович С. І. 


