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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 06.12. по 18.12.2020р.  ОНЛАЙН 

 

ПЕРШИЙ     СЕМЕСТР 
 

 
Дата 

Години 

гр. 6-ФСР 

«Фізкультурно-спортивна 

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» 

06.12. 

ПОН. 

12-30   З А Г А  Л Ь Н І  З  Б  О  Р   И     онлайн  

14.00-15.20 
Професійно-орієнтована іноземна мова  

 онлайн  

Інформаційні технології у науковій 

діяльності з ФК і С  онлайн 

Олімпійський рух у сучасному суспільстві  

 онлайн 

Професійно-орієнтована іноземна мова  

 онлайн  

Фізіологія рухової активності  

  онлайн 

Морфо-фізіологічна організація 

функціональної системи травлення  

 онлайн 

15.45-17.05 
Професійно-орієнтована іноземна мова  

 онлайн  

Інформаційні технології у науковій 

діяльності з ФК і С  онлайн 

Олімпійський рух у сучасному суспільстві  

 онлайн 

Професійно-орієнтована іноземна мова  

 онлайн  

Фізіологія рухової активності  

  онлайн 

Морфо-фізіологічна організація 

функціональної системи травлення  

 онлайн 

17.30-18.50 
Інноваційні технології адаптивної фізичної 

рекреації            онлайн 

Професійно-орієнтована іноземна мова  

 онлайн  

Сучасна система багатоступінчатого 

відбору в олімп. спорті       онлайн 

Актуальні проблеми персонального 

тренування  онлайн 

Професійно-орієнтована іноземна мова  

 онлайн  
 

19.15-20.35 
Інноваційні технології адаптивної фізичної 

рекреації            онлайн 

Професійно-орієнтована іноземна мова  

 онлайн  

Сучасна система багатоступінчатого 

відбору в олімп. спорті       онлайн 

Інноваційні технології рекреаці  

  онлайн 

Професійно-орієнтована іноземна мова  

 онлайн  
 

07.12. 

ВІВ. 

14.00-15.20 
Сучасні тренди фізкультурно-спортивної 

реабілітації      онлайн  

Інформаційні технології у науковій 

діяльності з ФК і С  онлайн 

Професійно-орієнтована іноземна мова  

 онлайн  

Актуальні проблеми персонального 

тренування  онлайн 

Інформаційні технології у науковій 

діяльності у ФК  онлайн 

Професійно-орієнтована іноземна мова  

 онлайн  

15.45-17.05 
Сучасні тренди фізкультурно-спортивної 

реабілітації      онлайн 

Інформаційні технології у науковій 

діяльності з ФК і С  онлайн 

Професійно-орієнтована іноземна мова  

 онлайн  

Актуальні проблеми персонального 

тренування  онлайн 

Інформаційні технології у науковій 

діяльності у ФК  онлайн 

Професійно-орієнтована іноземна мова  

 онлайн  

17.30-18.50 
Професійно-орієнтована іноземна мова  

 онлайн  
 

Сучасна система багатоступінчатого 

відбору в олімп. спорті       онлайн  

Професійно-орієнтована іноземна мова  

 онлайн  

Організація і методика наукових 

досліджень у ФВ студентської молоді  

 онлайн 

Структурно-функціональна організація 

рухової системи людини 

 онлайн 

19.15-20.35 
Професійно-орієнтована іноземна мова  

 онлайн  
  

Професійно-орієнтована іноземна мова  

 онлайн  
  

08.12. 

СР. 

14.00-15.20 

Методологічні основи наукових 

досліджень з проблем фізкультурно-

спортивної реабілітації       онлайн 

Професійно-орієнтована іноземна мова  

 онлайн  

Сучасна періодизація спортивного 

тренування  онлайн 

Сучасні аспекти формування проф. 

майстерності фахівця з фітнесу та 

рекреації   онлайн 

Професійно-орієнтована іноземна мова  

 онлайн  
Нутріциологія  онлайн 

15.45-17.05 

Методологічні основи наукових 

досліджень з проблем фізкультурно-

спортивної реабілітації       онлайн  

Професійно-орієнтована іноземна мова  

 онлайн  

Сучасна періодизація спортивного 

тренування  онлайн 

Сучасні аспекти формування проф. 

майстерності фахівця з фітнесу та 

рекреації   онлайн 

Професійно-орієнтована іноземна мова  

 онлайн  
Нутріциологія  онлайн 

17.30-18.50 
Інноваційні технології адаптивної фізичної 

рекреації            онлайн 

Методологія та організація наукових 

досліджень у спорт. менеджменті   

онлайн 

Професійно-орієнтована іноземна мова  

 онлайн  

Інноваційні технології рекреаці  

  онлайн 
 

Професійно-орієнтована іноземна мова  

 онлайн  

19.15-20.35 
Інноваційні технології адаптивної фізичної 

рекреації            онлайн 

Методологія та організація наукових 

досліджень у спорт. менеджменті   

онлайн 

Професійно-орієнтована іноземна мова  

 онлайн  
  

Морфо-фізіологічна організація 

функціональної системи травлення  

екзамен           онлайн 

9.12. 

ЧЕТ. 

14.00-15.20 
Фізкультурно –спортивна реабілітація 

людей похилого віку                онлайн 

Актуальні проблеми сучасного спорт.  

менеджменту       онлайн 

Функціональніі системи та їх адаптація у 

процесі спортивного тренування 

 онлайн 

Психологія у сфері фітнесу та рекреації  

 онлайн 

 

Організація і методика наукових 

досліджень у ФВ студентської молоді  

 онлайн 
 

15.45-17.05 
Фізкультурно –спортивна реабілітація 

людей похилого віку                онлайн 

Актуальні проблеми сучасного спорт.  

менеджменту         онлайн 

Функціональніі системи та їх адаптація у 

процесі спортивного тренування 

 онлайн 

Психологія у сфері фітнесу та рекреації  

 онлайн 

 

Організація і методика наукових 

досліджень у ФВ студентської молоді  

 онлайн 

Морфо-фізіологічна організація 

функціональної системи травлення  

екзамен           онлайн 

17.30-18.50 

Сучасні технології , засоби діагностики і 

відновлення порушень біомеханіки опорно 

–рухового апарату  онлайн 

 
Перспективні напрями наукових досліджень 

в ОС онлайн 

Наукові дослідження у фітнесі та 

рекреації   онлайн 

Інформаційні технології у науковій 

діяльності у ФК  онлайн 

Морфо-фізіологічна організація 

функціональної системи травлення  

екзамен           онлайн 

19.15-20.35 

Сучасні технології , засоби діагностики і 

відновлення порушень біомеханіки опорно 

–рухового апарату  онлайн  

 
Перспективні напрями наукових досліджень 

в ОС онлайн 

Наукові дослідження у фітнесі та 

рекреації   онлайн 

Інформаційні технології у науковій 

діяльності у ФК  онлайн 
 

10.12. 

ПЯТ. 

14.00-15.20 

Кінантропометрія та моніторинг у 

фізкультурно-спортивній реабілітації                     

-    онлайн 

Актуальні проблеми сучасного спорт.  

менеджменту        онлайн 

Сучасна періодизація спортивного 

тренування  онлайн 

Сучасні аспекти формування проф. 

майстерності фахівця з фітнесу та 

рекреації   онлайн 

Рекреація у ФКі різних груп населення  

 онлайн 
Біохімія харчування  онлайн 

15.45-17.05 

Кінантропометрія та моніторинг у 

фізкультурно-спортивній реабілітації                     

- онлайн 

Менеджмент персоналу та організаційна 

поведінка у суб'єктах спорту  

 онлайн 

Сучасна періодизація спортивного 

тренування  онлайн 

Актуальні проблеми персонального 

тренування – екзамен            онлайн Рекреація у ФКі різних груп населення  

 онлайн 
Біохімія харчування  онлайн 

17.30-18.50 
Фізкультурно –спортивна реабілітація 

людей похилого віку                онлайн 

Менеджмент персоналу та організаційна 

поведінка у суб'єктах спорту  

 онлайн 

Перспективні напрями наукових досліджень 

в ОС онлайн 

Актуальні проблеми персонального 

тренування – екзамен            онлайн  
Професійно-орієнтована іноземна мова 

– залік  онлайн  

19.15-20.35   
Перспективні напрями наукових досліджень 

в ОС 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» 

13.12. 

ПОН. 

14.00-15.20 
Деонтологія в фізкультурно-спортивній 

реабілітації                онлайн 

Менеджмент спортивних організацій 

 онлайн 

Сучасна система багатоступінчатого 

відбору в олімп.. спорті –  

 залік        онлайн 

Наукові дослідження у фітнесі та 

рекреації   онлайн  

 

Професійна діяльність фахівців з ФВ  

 онлайн 

Інформаційні технології у науковій 

діяльності  онлайн 

15.45-17.05 
Деонтологія в фізкультурно-спортивній 

реабілітації                онлайн 

Менеджмент спортивних організацій 

 онлайн 

Система змагань в олімпійському спорті  

 онлайн 

Інформаційні та інтерактивні тех.  у 

фітнесі та рекреації   онлайн 

Професійна діяльність фахівців з ФВ  

 онлайн 

Інформаційні технології у науковій 

діяльності  онлайн 

17.30-18.50 

Кінантропометрія та моніторинг у 

фізкультурно-спортивній реабілітації                     

-  онлайн 
 

Система змагань в олімпійському спорті  

 онлайн 

Інформаційні та інтерактивні тех.  у 

фітнесі та рекреації   онлайн 
Інформаційні технології у науковій 

діяльності у ФК – екзамен  онлайн 

Нутрігеноміка та нутрігенетика  

  онлайн 

19.15-20.35   
  

Інформаційні технології у науковій 

діяльності у ФК – екзамен  онлайн 
Нутріциологія  онлайн 

14.12. 

ВІВ. 

14.00-15.20 

Методологічні основи наукових 

досліджень з проблем фізкультурно-

спортивної реабілітації       онлайн 

Менеджмент персоналу та організаційна 

поведінка у суб'єктах спорту  

 онлайн 

Перспективні напрями наукових 

досліджень в ОС  – екзамен           

онлайн 
 

Професійна діяльність фахівців з ФВ  

 онлайн 

Інформаційні технології у науковій 

діяльності  онлайн 

15.45-17.05 

Методологічні основи наукових 

досліджень з проблем фізкультурно-

спортивної реабілітації       онлайн 

Менеджмент персоналу та організаційна 

поведінка у суб'єктах спорту  

 онлайн 

Перспективні напрями наукових 

досліджень в ОС  – екзамен           

онлайн 

Фізіолоігчні аспекти  оздоровчо-

рекреаційної рухової активності  

  онлайн 

Рекреація у ФКі різних груп населення  

 онлайн 

Структурно-функціональна організація 

рухової системи людини 

 онлайн 

17.30-18.50 
Фізкультурно –спортивна реабілітація 

людей похилого віку        

 залік        онлайн 

Менеджмент спортивних організацій 

 онлайн 

Система змагань в олімпійському спорті  

 онлайн 

Фізіолоігчні аспекти  оздоровчо-

рекреаційної рухової активності  

  онлайн 

Рекреація у ФКі різних груп населення  

 онлайн 

Структурно-функціональна організація 

рухової системи людини 

 онлайн 

19.15-20.35     

Організація і методика наукових 

досліджень у ФВ студентської молоді – 

залік  онлайн 

Біохімія харчування – езамен  

  онлайн 

15.12. 

СР. 

14.00-15.20 
Кінантропометрія та моніторинг у 

фізкультурно-спортивній реабілітації                     

-             екзаман   онлайн- 

Інформаційні технології у науковій 

діяльності з ФК і С - екзаман  онлайн 

Сучасна періодизація спортивного 

тренування  онлайн 

Інноваційні технології рекреаці  

  онлайн  
Силові види спорту  онлайн 

Сучасні тренди і актуальна проблематика 

у галузі біології   

 онлайн 

15.45-17.05 
Кінантропометрія та моніторинг у 

фізкультурно-спортивній реабілітації                     

- -          екзаман   онлайн 

Інформаційні технології у науковій 

діяльності з ФК і С - екзаман  онлайн 

Олімпійський рух у сучасному 

суспільстві  - залік  онлайн 

Інноваційні технології рекреаці  

  онлайн  
Силові види спорту  онлайн 

Сучасні тренди і актуальна проблематика 

у галузі біології   

 онлайн 

17.30-18.50  
  

Психологія у сфері фітнесу та рекреації  

 онлайн 

Професійна діяльність фахівців з ФВ – 

екзамен  онлайн 

Біохімія харчування – езамен  

  онлайн 

19.15-20.35   
 

 
Професійна діяльність фахівців з ФВ – 

екзамен  онлайн 

Біохімія харчування – езамен  

  онлайн 

16.12. 

ЧЕТ. 

14.00-15.20 
Сучасні тренди фізкультурно-спортивної 

реабілітації      онлайн 

Фінансовий менеджмент спорт. 

організацій  онлайн 

Функціональніі системи та їх адаптація у 

процесі спортивного тренування 

 онлайн 

Фізіолоігчні аспекти  оздоровчо-

рекреаційної рухової активності  

  онлайн 

Теорія і методика фізичної підготовки в 

військових формуваннях  онлайн 

Сучасні тренди і актуальна проблематика 

у галузі біології   

 онлайн 

15.45-17.05 
Кінантропометрія та моніторинг у 

фізкультурно-спортивній реабілітації                     

-          екзаман   онлайн 

Фінансовий менеджмент спорт. 

організацій  онлайн 

Функціональніі системи та їх адаптація у 

процесі спортивного тренування 

 онлайн 

Інноваційні технології рекреаці  

  онлайн  

Теорія і методика фізичної підготовки в 

військових формуваннях  онлайн 

Структурно-функціональна організація 

рухової системи людини залік

 онлайн 

17.30-18.50 
Інноваційні технології адаптивної 

фізичної рекреації            онлайн 
 

Система змагань в олімпійському 

спорті -         -залік  онлайн 
 Силові види спорту  онлайн 

 

19.15-20.35 
Інноваційні технології адаптивної 

фізичної рекреації            онлайн 
     

17.12. 

ПЯТ. 

14.00-15.20 

Методологічні основи наукових 

досліджень з проблем фізкультурно-

спортивної реабілітації 

 ЗАЛІК  онлайн 

Фінансовий менеджмент спорт. 

організацій  онлайн 
Сучасна періодизація спорт. 

тренування – екзамен      онлайн 

Інноваційні технології рекреаці – залік 

  онлайн  

Силові види спорту – залік   

  онлайн 

Нутрігеноміка та нутрігенетика  

  онлайн 

15.45-17.05 
Інноваційні технології адаптивної 

фізичної рекреації    ЗАЛІК        онлайн   

Фінансовий менеджмент спорт. 

організацій  онлайн 

Сучасна періодизація спорт. 

тренування – екзамен      онлайн 

Фізіолоігчні аспекти  оздоровчо-

рекреаційної рухової активності – залік 

  онлайн 

Рекреація у ФКі різних груп населення  

- екзамен онлайн 

Нутрігеноміка та нутрігенетика  

  онлайн 

17.30-18.50   
 

 
Рекреація у ФКі різних груп населення  

- екзамен онлайн 

Сучасні тренди і актуальна 

проблематика у галузі біології – залік   онлайн 

19.15-20.35       

 

Декан факультету заочного навчання, професор           М.І.Воробйов. 

  

Начальник навчально-методичного відділу            С.П.Дроздовська 

 


