
«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 07.09. по 18.09.2020р. 

ДРУГИЙ    СЕМЕСТР 
 

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» 

07.09. 

ПОН. 

15.40-17.00 
Професійно-орієнтована 

іноземна мова         ауд.2.201 

Актуальні проблеми 

підприємництва у сфері 

ФКіС                       ауд.4.405 

МОК та олімпійська 

система             ауд.6.106 

Професійно-орієнтована 

іноземна мова          ауд.2.212 

Мен. і маркетинг у сфері 

фітнесу та рекр.      ауд.1.415 

Теорія і методика викладання фізичного виховання у  

закладах вищої освіти    ауд.4.308 

Професійно-орієнтована 

іноземна мова         ауд.2.204 

17.20-18.40 
Професійно-орієнтована 

іноземна мова          ауд.2.201 

Актуальні проблеми 

підприємництва у сфері 

ФКіС        ауд.4.405 

МОК та олімпійська 

система           ауд.6.106 

Професійно-орієнтована 

іноземна мова         ауд.2.212 

Мен. і маркетинг у сфері 

фітнесу та рекр.       ауд.1.415 

Теорія і методика викладання фізичного виховання у  

закладах вищої освіти    ауд.4.308 

Професійно-орієнтована 

іноземна мова         ауд.2.204 

19.00-20.20  
Професійно-орієнтована 

іноземна мова         ауд.2.201 
  

Професійно-орієнтована 

іноземна мова         ауд.2.212 

Організація спорт.-масової 

роботи у військових 

формуваннях        ауд.4.308 

Масові види спорту у ФВ 

студентів: плавання    ауд.8.1 
 

20.30-21.50  
Професійно-орієнтована 

іноземна мова         ауд.2.201 
  

Професійно-орієнтована 

іноземна мова         ауд.2.212 
 

Масові види спорту у ФВ 

студентів: плавання   ауд.8.1 
 

08.09. 

ВІВ. 

15.40-17.00 
ФР  при травмах ОРА в 

спорті ауд.1.418 

Актуальні проблеми 

підприємництва у сфері 

ФКіС       ауд.4.405 

Професійно-орієнтована 

іноземна мова       ауд.2.201 

Диференційна психологія 

спорту              ауд.4.108 

Раціональне харчування у 

фітнесі                    ауд.1.415 

Професійно-орієнтована 

іноземна мова         ауд.2.212 

Теорія і методика виклад. 

фіз. вих. у  закладах вищої 

освіти                    ауд.4.310 

Спортивна дієтологія 
           ауд.2.401 

17.20-18.40 
ФР  при травмах ОРА в 

спорті ауд.1.418 

Управління процесами 

цивільного захисту та 

охорони праці    ауд.3.112 

Професійно-орієнтована 

іноземна мова         ауд.2.201 

Диференційна психологія 

спорту              ауд.4.108 

Раціональне харчування у 

фітнесі                    ауд.1.415 

Професійно-орієнтована 

іноземна мова         ауд.2.212 

Оздоровчо-рекреаційні 

технології у фічному 

вихованні                ауд.1.410 

Спортивна дієтологія  

          ауд.2.401 

19.00-20.20  

Управління процесами 

цивільного захисту та 

охорони праці      ауд.3.112 

  

Сучасні тренди менед. і 

маркетингу у роботі фітнес 

клубу                      ауд.1.415 

Акт.проблеми сучасної 

військово-медичної 

підготовки            ауд.3.116 

Професійно-орієнтована 

іноземна мова         ауд.2.212 

Професійно-орієнтована 

іноземна мова         ауд.2.204 

20.30-21.50       
Професійно-орієнтована 

іноземна мова         ауд.2.212 

Професійно-орієнтована 

іноземна мова         ауд.2.204 

09.09 

СР. 

15.40-17.00 
Лікувально-реабілітаційний 

масаж в спорті     ауд.1.418 

Професійно-орієнтована 

іноземна мова        ауд.2.201 
Рухові якості та фізична підготовка спортсменів  
     ауд.6.106 

Професійно-орієнтована 

іноземна мова         ауд.2.212 

Теорія і методика виклад. 

фіз. вих. у  закладах вищої 

освіти                 ауд.4.308 

Оздоровчо-рекреаційні 

технології у фічному 

вихованні                  ауд.1.410 

Спортивна дієтологія  

          ауд.2.401 

17.20-18.40 
Лікувально-реабілітаційний 

масаж в спорт     і ауд.1.418 

Професійно-орієнтована 

іноземна мова        ауд.2.201 
Менеджмент підготовки спортсменів до олімпійських ігор 
    ауд.6.106 

Професійно-орієнтована 

іноземна мова         ауд.2.212 

Організація спорт.-масової 

роботи у військових 

формуваннях      ауд.4.308 

Оздоровчо-рекреаційні 

технології у фічному 

вихованні                  ауд.1.410   

Харч. і паразитологія в 

умовах рухової активності
           ауд.2.401 

19.00-20.20 
Професійно-орієнтована 

іноземна мова        ауд.2.201 

Актуальні проблеми 

підприємництва у сфері 

ФКіС – екзаме   ауд.4.405 

МОК та олімпійська 

система                ауд.6.106 

Професійно-орієнтована 

іноземна мова         ауд.2.212 

Мен. і маркетинг у сфері 

фітнесу та рекр.      ауд.1.415. 

Організація спорт.-масової 

роботи у військових 

формуваннях      ауд.4.308 

Масові види спорту у ФВ 

студентів: плавання   ауд.8.1 

Харч. і паразитологія в 

умовах рухової активності 
          ауд.2.401 

20.30-21.50 
Професійно-орієнтована 

іноземна мова        ауд.2.201 

Актуальні проблеми 

підприємництва у сфері 

ФКіС – екзаме   ауд.4.405 

 
Професійно-орієнтована 

іноземна мова         ауд.2.212 
  

Масові види спорту у ФВ 

студентів: плавання   ауд.8.1 
 

10.09. 

ЧЕТ. 

15.40-17.00 
ФР  при травмах ОРА в 

спорті     ауд.1.418 

Акт. проблеми глобальних 

комунікацій у спорт. 

менеджменті      ауд.4.405 

Професійно-орієнтована 

іноземна мова        ауд.2.201 

Психорегуляція у 

спортивній діяльності 
        ауд.4.108 

Раціональне харчування у 

фітнесі                    ауд.1.415 

Організація спорт.-масової 

роботи у військових 

формуваннях      ауд.4.308 

Професійно-орієнтована 

іноземна мова         ауд.2.212 

Харч. і паразитологія в 

умовах рухової активності 
          ауд.2.401 

17.20-18.40 
ФР  при ампутаціях кінцівок 

 ауд.1.418 

Акт. проблеми глобальних 

комунікацій у спорт. 

менеджменті      ауд.4.405 

Професійно-орієнтована 

іноземна мова        ауд.2.201 

Психорегуляція у 

спортивній діяльності 
         ауд.4.108 

Інноваційні технологій у 

фітнесі                     ауд.1.415 

Організація спорт.-масової 

роботи у військових 

формуваннях      ауд.4.308 

Професійно-орієнтована 

іноземна мова         ауд.2.212 

Харч. і паразитологія в 

умовах рухової активності  
         ауд.2.401 

19.00-20.20 
ФР  при ампутаціях кінцівок 

 ауд.1.418 
Економіка спорту в 

сучасних умовах     ауд.4.405 
  

Інноваційні технологій у 

фітнесі                   ауд.1.415 

Професійно-орієнтована 

іноземна мова         ауд.2.212 

Теорія і методика виклад. 

фіз. вих. у  закладах вищої 

освіти – залік     ауд.4.310 

Проф.-орієнтована 

іноземна мова – залік   

        ауд.2.204 

20.30-21.50  
Економіка спорту в 

сучасних умовах    ауд.4.405 
   

Професійно-орієнтована 

іноземна мова         ауд.2.212 
  

11.09. 

ПЯТ. 

15.40-17.00 
Лікувально-реабілітаційний 

масаж в спорті     ауд.1.418 

Управління трудовими 

ресурсами  у сфері ФКіС 

 ауд.4.405 

Менеджмент підготовки 

спортсменів до олімп. ігор
            ауд.6.106 

Рухові якості та фізична 

підготовка спортсменів 
            ауд.6.105 

Тех. проект. персональних 

фітнес-програм для різних 

груп населення       ауд.1.409 

Акт.проблеми сучасної 

військово-медичної 

підготовки              ауд.3.116 

Оздоровчо-рекреаційні 

технології у фічному 

вихованні                   ауд.1.408 

Харч. і паразитологія в 

умовах рухової активності  
         ауд.2.401 

17.20-18.40 
Лікувально-реабілітаційний 

масаж в спорті      ауд.1.418 

Управління трудовими 

ресурсами  у сфері ФКіС
 ауд.4.405 

Менеджмент підготовки 

спортсменів до олімп. ігор
            ауд.6.106 

Рухові якості та фізична 

підготовка спортсменів 
            ауд.6.105 

Тех. проект. персональних 

фітнес-програм для різних 

груп населення       ауд.1.409 

Акт.проблеми сучасної 

військово-медичної 

підготовки             ауд.3.116 

Оздоровчо-рекреаційні 

технології у фічному 

вихованні                    ауд.1.408 

Харч. і паразитологія в 

умовах рухової активності 
          ауд.2.401 

19.00-20.20  
Актуальні проблеми 

підприємництва у сфері 

ФКіС – екзаме     ауд.4.405 

Рухові якості та фізична 

підготовка спортсменів  
           ауд.6.106 

Менеджмент підготовки 

спортсменів до олімп. ігор
            ауд.6.105 

 

Теорія і методика виклад. 

фіз. вих. у  закладах вищої 

освіти – залік       ауд.4.308 

Проф.-орієнтована 

іноземна мова – залік 
          ауд.2.212 

 

20.30-21.50   

Рухові якості та фізична 

підготовка спортсменів 
            ауд.6.106 

Менеджмент підготовки 

спортсменів до олімп. ігор
            ауд.6.105  

    

  



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» 

14.09. 

ПОН. 

15.40-17.00 
ФР  при ампутаціях кінцівок 

 ауд.1.418 

Акт. проблеми глобальних 

комунікацій у спорт. 

менеджменті         ауд.4.405 

Тестування у системі 

управління підготовкою 

спортсменів           ауд.6.106 

Акмеологія в спортивній 

діяльності                ауд.4.108  

Тех. проект. персональних 

фітнес-програм для різних 

груп населення       ауд.1.415 

Теорія і методика фізичної 

підготовки в військових 

формуваннях       ауд.4.308 

Організація спортивно-

масової роботи у закладах 

вищої освіти          ауд.4.310  

Функціонування імунної та 

ендокринної систем в 

умовах рухової активності 
          ауд.4.406 

17.20-18.40 

Проф.-орієнтована 

іноземна мова – залік 
         ауд.2.201 

Економіка спорту в 

сучасних умовах    ауд.4.405 

Тестування у системі 

управління підготовкою 

спортсменів           ауд.6.106 

Акмеологія в спортивній 

діяльності                 ауд.4.108  

Тех. проект. персональних 

фітнес-програм для різних 

груп населення       ауд.1.415 

Теорія і методика фізичної 

підготовки в військових 

формуваннях       ауд.4.308 

Масові види спорту у ФВ 

студентів: плавання    ауд.8.1 

Функціонування імунної та 

ендокринної систем в 

умовах рухової активності
           ауд.4.406 

19.00-20.20  
Проф.-орієнтована 

іноземна мова – залік  
        ауд.2.201 

Менеджмент підготовки 

спортсменів до олімп. ігор 

– екзамен            ауд.6.106 

Проф.-орієнтована 

іноземна мова – залік  

         ауд.2.212 

Інноваційні технологій у 

фітнесі                  ауд.1.415 

Організація спорт.-

масової роботи у 

військових формуваннях   

- залік                ауд.4.308 

Масові види спорту у ФВ 

студентів: плавання   ауд.8.1 
 

20.30-21.50         

15.09. 

ВІВ. 

15.40-17.00 
ФР  при ендопротезуванні 

суглобів ауд.1.418 

Маркетинговий  

менеджмент у спорті    

        ауд.4.405 

Спортсмен у різних 

клімато-географічних 

умовах            ауд.6.106 

Вікова та педагогічна 

психологія у спорті ауд.4.108 

Інноваційні технологій у 

фітнесі                   ауд.1.415 

Акт.проблеми сучасної 

військово-медичної 

підготовки              ауд.3.116 

Організація спортивно-

масової роботи у закладах 

вищої освіти    ауд.4. 310 

Дієтологія у фітнесі  
          ауд.2.401 

17.20-18.40 
ФР  при ендопротезуванні 

суглобів ауд.1.418 

Маркетинговий  

менеджмент у спорті  
         ауд.4.405 

Спортсмен у різних 

клімато-географічних 

умовах            ауд.6.106 

Вікова та педагогічна 

психологія у спорті ауд.4.108 

Інноваційні технологій у 

фітнесі                    ауд.1.415 

Акт.проблеми сучасної 

військово-медичної 

підготовки             ауд.3.116 

Організація спортивно-

масової роботи у закладах 

вищої освіти     ауд.4. 310 

Дієтологія у фітнесі  
          ауд.2.401 

19.00-20.20 
ФР  при травмах ОРА в 

спорті – залік ауд.1.418 

Управління трудовими 

ресурсами  у сфері ФКіС – 

залік                  ауд.4.405 

Проф.-орієнтована 

іноземна мова – залік  
        ауд.2.201 

Менеджмент підготовки 

спортсменів до олімп. ігор 

- екзамен           ауд.6.105 

 
Проф.-орієнтована 

іноземна мова – залік 

         ауд.2.212 

Оздоровчо-рекреаційні 

технології у фічному 

вихованні  - залік    ауд.1.410 

Харч. і паразитологія в 

умовах рухової активності 

– залік  

20.30-21.50         

16.09 

СР. 

15.40-17.00 
Лікувально-реабілітаційний 

масаж в спорті       ауд.1.418 

Економіка спорту в 

сучасних умовах    ауд.4.405 

Тестування у системі 

управління підготовкою 

спортсменів           ауд.6.106 

Психолого-педагогічні 

основи майстерності 

тренера                    ауд.4.108 

Тех. проект. персональних 

фітнес-програм для різних 

груп населення       ауд.1.415 

Теорія і методика фізичної 

підготовки в військових 

формуваннях       ауд.4.308 

Масові види спорту у ФВ 

студентів: плавання   ауд.8.1 
Дієтологія у фітнесі  
          ауд.4.406 

17.20-18.40 
Лікувально-реабілітаційний 

масаж в спорті      ауд.1.418 

Економіка спорту в 

сучасних умовах    ауд.4.405 

Тестування у системі 

управління підготовкою 

спортсменів           ауд.6.106 

Психолого-педагогічні 

основи майстерності 

тренера                   ауд.4.108 

Тех. проект. персональних 

фітнес-програм для різних 

груп населення       ауд.1.415 

Теорія і методика фізичної 

підготовки в військових 

формуваннях       ауд.4.308 

Масові види спорту у ФВ 

студентів: плавання   ауд.8.1 

Функціонування імунної та 

ендокринної систем в 

умовах рухової активності 
          ауд.4.406 

19.00-20.20   
Рухові якості та фізична 

підготовка спортсменів  

екзамен           ауд.6.106 

 
Проф.-орієнтована 

іноземна мова – залік 
          ауд.2.212 

Психологія (конфлікт.  у 

військах)         ауд.4.308 
 

Функціонування імунної та 

ендокринної систем в 

умовах рухової активності
           ауд.4.406 

20.30-21.50      
Психологія (конфлікт.  у 

військах)          ауд.4.308 
  

17.09. 

ЧЕТ. 

15.40-17.00 
ФР  при ендопротезуванні 

суглобів ауд.1.418 

Маркетинговий  

менеджмент у спорті   

           ауд.4.405 

Спортсмен у різних 

клімато-географічних 

умовах           ауд.6.106 

Вікова та педагогічна 

психологія у спорті ауд.4.108 

Сучасні тренди менед. і 

маркетингу у роботі фітнес 

клубу                    ауд.1.415 

Теорія і методика фізичної 

підготовки в військових 

формуваннях       ауд.4.308 

Організація спортивно-

масової роботи у закладах 

вищої освіти     ауд.4. 310 

Функціонування імунної та 

ендокринної систем в 

умовах рухової активності  
         ауд.2.401 

17.20-18.40 
ФР  при ендопротезуванні 

суглобів ауд.1.418 

Орг.проектування спорт. 

організацій            ауд.4.405 

Проблема допінгу, викор. 

харчових добавок та 

фармокологічних засобів у 

сучасному спорті    ауд.6.106 

Вікова та педагогічна 

психологія у спорті ауд.4.108 
Інноваційні технологій у 

фітнесі  - залік     ауд.1.415 

Теорія і методика фізичної 

підготовки в військових 

формуваннях       ауд.4.308 

Організація спортивно-

масової роботи у закладах 

вищої освіти     ауд.4. 310 

Функціонування імунної та 

ендокринної систем в 

умовах рухової активності  
         ауд.2.401 

19.00-20.20 
ФР  при ампутаціях 

кінцівок – залік  ауд.1.418 

Економіка спорту в 

сучасних умовах – залік 
        ауд.4.405 

 

Рухові якості та фізична 

підготовка спортсменів  

екзамен           ауд.6.105 

 
Психологія (конфлікт.  у 

військах)       ауд.4.308 
  

         

18.09. 

ПЯТ. 

15.40-17.00 

Лікувально-

реабілітаційний масаж в 

спорті – залік      ауд.1.418 

Орг.проектування спорт. 

організацій           ауд.4.405 

Проблема допінгу, викор. 

харчових добавок та 

фармокологічних засобів у 

сучасному спорті    ауд.6.106 

Соціальна  психологія 

спорту                     ауд.4.406 

Сучасні тренди менед. і 

маркетингу у роботі фітнес 

клубу                  ауд.1. 409 

Акт.проблеми сучасної 

військово-медичної 

підготовки    - залік    
        ауд.3.116 

Масові види спорту у ФВ 

студентів: плавання – 

залік         ауд.8.1 

Функціонування імунної 

та ендокринної систем в 

умовах рухової активності 

– залік             ауд.2.401 

17.20-18.40 
ФР  при ендопротезуванні 

суглобів – залік    ауд.1.421 

Орг.проектування спорт. 

організацій             ауд.4.405 

Проблема допінгу, викор. 

харчових добавок та 

фармокологічних засобів у 

сучасному спорті    ауд.6.106 

Соціальна  психологія 

спорту                      ауд.4.406 

Тех. проект. персональних 

фітнес-програм для різних 

груп населення    - залік
         ауд.1.409 

Теорія і методика фізичної 

підготовки в військових 

формуваннях  - залік  
 ауд.4.308 

Організація спортивно-

масової роботи у закладах 

вищої освіти    залік 
  ауд.4. 310 

 

19.00-20.20   

Тестування у системі 

управління підготовкою 

спортсменів – екзамен   
          ауд.6.106 

  
Психологія (конфлікт.  у 

військах)  - залік  
 ауд.4.308 

  

         

 

Декан факультету заочного навчання, професор            Воробйов М. І. 

   

Начальник навчально-методичного відділу             Попович С. І. 


