
Увага! 

Для студентів І курсу освітнього ступеня магістра 

 

Студенти І курсу освітнього ступеня магістра 1 вересня о 10.15 зустрічаються з 

керівництвом випускаючих кафедр у таких аудиторіях: 

 

Спеціалізації Аудиторія 

«ФКіС» ( спеціалізація – олімпійський спорт) 6.105 

«ФКіС» (спеціалізація – теорія і методика спортивної підготовки в олімпійських 

видах спорту) 

6.507 

«ФКіС»  (спеціалізація – менеджмент і маркетинг  у спорті) 4.411 

«ФКіС» ( спеціалізація – менеджмент і логістика  у спорті) 

«ФКіС» (спеціалізація –  фізіологія спорту) 2.401 

«ФКіС» (спеціалізація – спортивна дієтологія) 2.410 

«ФКіС» (спеціалізація – біомеханіка спорту) 4.201 

«Фізична терапія, ерготерапія»  2.90 

«ФКіС» (спеціалізація – фітнес та рекреація) 4.213 

«ФКіС» (спеціалізація – психологія спорту) 4.108 

«ФКіС» (спеціалізація – фізичне виховання у ВНЗ) 4.401 

 Середня освіта (фізична культура) 

«ФКіС» (спеціалізація – ТМФВ в системі підготовки здобувачів спеціальної 

вищої освіти) 

«ФКіС» (спеціалізація – професійний, неолімпійський та адаптивний спорт) 6.506 

«ФКіС» (спеціалізація – філософія спорту) 2.202 

«ФКіС» (спеціалізація – екологія спорту) 3.116 

«ФКіС» (спеціалізація – теорія і методика спортивної підготовки у легкій 

атлетиці) 

2.319 

«ФКіС» (спеціалізація – теорія і методика спортивної підготовки у плаванні) 8.101  

«ФКіС» (спеціалізація – теорія і методика спортивної підготовки у веслуванні 

академічному) 

 

  



Увага! 

Для студентів ІІ курсу освітнього ступеня магістра 

 

Для студентів ІІ курсу освітнього ступеня магістра 1 вересня о 15.00 

Відбудеться КОНФЕРЕНЦІЯ з приводу магістерської практики: 

Спеціалізації Аудиторія 

«ФКіС» ( спеціалізація – олімпійський спорт) 6.105 

«ФКіС» (спеціалізація – теорія і методика спортивної підготовки в олімпійських 

видах спорту) 

6.507 

«ФКіС»  (спеціалізація – менеджмент і маркетинг  у спорті) 4.411 

«ФКіС» ( спеціалізація – менеджмент і логістика  у спорті) 

«ФКіС» (спеціалізація –  фізіологія спорту) 2.401 

«ФКіС» (спеціалізація – спортивна дієтологія) 2.410 

«ФКіС» (спеціалізація – біомеханіка спорту) 4.201 

«Фізична терапія, ерготерапія»  2.90 

«ФКіС» (спеціалізація – фітнес та рекреація) 4.213 

«ФКіС» (спеціалізація – психологія спорту) 4.108 

«ФКіС» (спеціалізація – фізичне виховання у ВНЗ) 4.401 

 Середня освіта (фізична культура) 

«ФКіС» (спеціалізація – професійний, неолімпійський та адаптивний спорт) 6.506 

 

  



 

Увага! 

Для студентів І курсу освітнього ступеня бакалавра 

 

Студенти І курсу освітнього ступеня бакалавра 1 вересня о 11.15 зустрічаються з 

керівництвом випускаючих кафедр у таких аудиторіях: 

 

Спеціальності (кафедри) Аудиторія 

Середня освіта (фізична культура) (ТМФВ) 4.401 

Фізична терапія, ерготерапія (Фізичної реабілітації) 2.90 

Туризм (Туризму) 8.101 

Хореографія, Фізична культура і спорт (Хореографії і танцювальних 

видів спорту 

3.101 

Фізична культура і спорт (Здоров’я, фітнесу та рекреації) 4.213 

Фізична культура і спорт (Спортивних ігор) 5.303 

Фізична культура і спорт (Футболу) 4.411 

Фізична культура і спорт (Спортивних видів гімнастики) Метод. кабінет каф. 

Фізична культура і спорт (Спортивних єдиноборств та силових видів 

спорту) 

3.178 

Фізична культура і спорт (Легкої атлетики, зимових видів та 

велосипедного спорту) ЛА 

2.319 

Фізична культура і спорт (Легкої атлетики, зимових видів та 

велосипедного спорту) ЗВ таВ 

9.5 

Фізична культура і спорт (Водних видів спорту) Метод. кабінет каф. 

Фізична культура і спорт (Менеджменту і економіки спорту) 4.409 

 

 


