
«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Перший проректор НУФВСУ, професор 

_____________________ М. В. Дутчак 

Р О З К Л А Д 

Занять  для  студентів, які здобувають вищу освіту ступеня  МАГІСТР   І КУРСУ  заочної форми навчання в період з 29.05. по 09.06.2018р. 

ДРУГИЙ    СЕМЕСТР 

 

Дата Години 
гр. 6-ФР 

«Фізична реабілітація» 

гр. 6-ОС 

«ТМСП в олімп. видах 

спорту» 

гр. 6-М 

«Менеджмент і маркетинг 

у спорті» 

гр. 6-ФП 

«ФП у ВФ, ПС 

та СС» 

гр. 6-ФВ 

«Фізичне виховання у 

ВНЗ 

гр. 6-Р 

«Фітнес та рекреація» 

гр. 6-ПС 

«Психологія спорту» 

гр. 6-СД 

«Спортивна дієтологія» 

29.05. 

ВІВ. 

14.00-15.20 
Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 
Інформ.технології  ауд.5.403 

Акт. проб. суч.підготовки 

спортсменів         ауд.6.106 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 
Інформ.технології  ауд.5.304 

Наукові основи персон. 

тренінгу               ауд.1.410 
Педагогічна психологія 

спорту                 ауд.4.108 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 

15.40-17.00 
Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 
Інформ.технології  ауд.5.403 

Акт. проб. суч.підготовки 

спортсменів         ауд.6.106  

Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 
Інформ.технології  ауд.5.304 

Наукові основи персон. 

тренінгу               ауд.1.410 
Педагогічна психологія 

спорту                 ауд.4.108 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 

17.20-18.40 Інформ.технології ауд.5.403  
Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 

Менеджмент ФСО  

           ауд.4.409 

ТМ військово-прикладних 

видів спорту         ауд.4.308 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 
Інформ.технології  ауд.5.304 

Акт. проб. суч.підготовки 

спортсменів        ауд.6.106 

Фіз. органів травлення та 

обміну речовин    ауд.2.410 

19.00-20.20 Інформ.технології  ауд.5.403 
Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 

Менеджмент ФСО 

           ауд.4.409 

ТМ військово-прикладних 

видів спорту         ауд.4.308 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 
Інформ.технології  ауд.5.304 

Акт. проб. суч.підготовки 

спортсменів          ауд.6.106   

Фіз. органів травлення та 

обміну речовин    ауд.2.410 

30.05. 

СР. 
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14.00-15.20 
ФР при травмах та зах. 

ОРА                      ауд.1.409 
Проблеми суч. період. 

спорт. трен.         ауд.6.105 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 
Інформ.технології  ауд.5.403 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 

Інноваційні технології в 

фітнесі               ауд.1.410 
Інформ.технології  ауд.5.304 

Акт. проб. суч.підготовки 

спортсменів          ауд.6.106 

15.40-17.00 
ФР при травмах та зах. 

ОРА                      ауд.1.409 
Проблеми суч. період. 

спорт. трен.        ауд.6.105 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 
Інформ.технології  ауд.5.403 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 

Інноваційні технології в 

фітнесі               ауд.1.410 
Інформ.технології  ауд.5.304 

Акт. проб. суч.підготовки 

спортсменів          ауд.6.106 

17.20-18.40 
Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 

Акт. проб. суч.підготовки 

спортсменів          ауд.6.105  
Інформ.технології  ауд.5.403 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 

Рекреаціійно-оздоровчі тех. 

у ФВ (аеробіка)     ауд.1.421 

Наукові основи персон. 

тренінгу               ауд.1.410 
Психорегуляція в спорт. 

діяльності            ауд.4.108 
Інформ.технології  ауд.5.304 

19.00-20.20 
Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 

Акт. проб. суч.підготовки 

спортсменів         ауд.6.105  
Інформ.технології  ауд.5.403 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 
 

Наукові основи персон. 

тренінгу               ауд.1.410 
Психорегуляція в спорт. 

діяльності            ауд.4.108 
Інформ.технології  ауд.5.304 

31.05. 

ЧЕТ. 

14.00-15.20 
ФР при травмах та зах. 

ОРА                      ауд.1.409 
Проф.-орієнтована іноземна 

мова       кафедра 
Інформ.технології  ауд.5.403  ТМВФВ у ВНЗ    ауд.4.308 

Наук.засади формув. здор. 

способу життя     ауд.1.410 

Педагогічна психологія 

спорту                 ауд.4.108 
Інформ.технології  ауд.5.304 

15.40-17.00 
Лікувально-реаб.масаж та 

мануал.терапія     ауд.1.409 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 

Акт. проб. суч.підготовки 

спортсменів         ауд.6.105 
Інформ.технології  ауд.5.403 

Рекреаціійно-оздоровчі тех. 

у ФВ (аеробіка)    ауд.1.421 
Інформ.технології  ауд.5.304 

Педагогічна психологія 

спорту                 ауд.4.108 

Псих.аспекти спорт. 

дієтології             ауд.2.410 

17.20-18.40 
Лікувально-реаб.масаж та 

мануал.терапія     ауд.1.409 
Інформ.технології  ауд.5.403 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 

ТМ військово-прикладних 

видів спорту         ауд.4.308 

Рекреаціійно-оздоровчі тех. 

у ФВ (аеробіка)    ауд.1.421 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 
Інформ.технології  ауд.5.304 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 

19.00-20.20 Інформ.технології  ауд.5.403 
Акт.проблеми застос. 

екстр. умов у підготовки  

спорт.               ауд.6.105 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 

ТМ військово-прикладних 

видів спорту         ауд.4.308 
Інформ.технології  ауд.5.304 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 

Диференційна псих. в 

спорті                 ауд.4.108 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 

01.06. 

ПЯТ. 

14.00-15.20 
ФР при прогресуючих 

зах.НС                  ауд.1.403 
Акт. проб. суч.підготовки 

спортсменів        ауд.6.105 

Акт.проблеми підприєм. у 

сфері ФКіС          ауд.4.409 

Силові види спорту     

           ауд.3.163 
ТМВФВ у ВНЗ ауд.4.308 

Наук.засади формув. здор. 

способу життя     ауд.1.410 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 

Ергогенні засоби в спорті                 

           ауд.2.410 

15.40-17.00 
ФР при прогресуючих 

зах.НС                 ауд.1.403 
Іст.аспекти, проблеми та 

прот.суч. ОС     ауд.6.106 

Менеджмент ФСО  

           ауд.4.409 

Силові види спорту     

           ауд.3.163 

Рекреаціійно-оздоровчі тех. 

у ФВ (аеробіка)    ауд.1.421 

Наук.засади формув. здор. 

способу життя     ауд.1.410 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 

Акт. проб. суч.підготовки 

спортсменів        ауд.6.105 

17.20-18.40 
Лікувально-реаб.масаж та 

мануал.терапія     ауд.1.403 

Іст.аспекти, проблеми та 

прот.суч. ОС       ауд.6.106 

Акт.проблеми спорт. 

менеджменту      ауд.4.409 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 

Рекреаціійно-оздоровчі тех. 

у ФВ (аеробіка)    ауд.1.421 

Наукові основи персон. 

тренінгу-екзамен  ауд.1.410 

Акт. проб. суч.підготовки 

спортсменів        ауд.6.105 

Фіз. органів травлення 

та обміну речовин - 

екзамен                ауд.2.410 

19.00-20.20 
Лікувально-реаб.масаж та 

мануал.терапія     ауд.1.403 

Ергогенні засоби у суч. 

підгот.спорт.        ауд.6.106 

Акт.проблеми спорт. 

менеджменту       ауд.4.409 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 

Масові види спорту у ФВ 

студентів: Л/ атлетика    

             кафедра 

Наукові основи персон. 

тренінгу-екзамен  ауд.1.410 

Проблеми вікової псих. в 

спорті                 ауд.4.108 

Фіз. органів травлення 

та обміну речовин - 

екзамен              ауд.2.410 

02.06. 

СУБ. 

09.00-10.20 
Інформ.технології  - 

екзамен           ауд.5.403 

Ергогенні засоби у суч. 

підгот.спорт.        ауд.6.105 

Акт.проблеми спорт. 

менеджменту       ауд.4.409 

ТМФ  підготовки в військ. 

формуваннях       ауд.4.308 

Рекр.-оздоровчі тех. у ФВ 

(аеробіка) – залік ауд.1.421 

Псих. в сфері фітнесу та 

рекреації               ауд.1.410 

Диференційна псих. в 

спорті                 ауд.4.108 
 

10.40-12.00 
Інформ.технології  - 

екзамен          ауд.5.403 

Ергогенні засоби у суч. 

підгот.спорт.        ауд.6.105 

Акт.проблеми спорт. 

менеджменту       ауд.4.409 

ТМ військово-прикладних 

видів спорту         ауд.4.308 

Масові види спорту у ФВ 

студентів: Л/ атлетика   

             кафедра 

Псих. в сфері фітнесу та 

рекреації               ауд.1.410 

Диференційна псих. в 

спорті                 ауд.4.108 

Інформ.технології  - 

екзамен          ауд.5.304 

12.20-13.40 
Реабілітаційні технології                 

           ауд.1.403 

Акт. проб. суч. 

підготовки спортс. – 

екзамен               ауд.6.105 

Інформ.технології  - 

екзамен          ауд.5.403 

ТМ військово-прикладних 

видів спорту         ауд.4.308 

Масові види спорту у ФВ 

студентів: Л/ атлетика   

             кафедра 

Інноваційні технології в 

фітнесі               ауд.1.410 

Проблеми вікової псих. в 

спорті                 ауд.4.108 

Інформ.технології  - 

екзамен            ауд.5.304 

14.00-15.20  

Акт. проб. суч. 

підготовки спортс. – 

екзамен               ауд.6.105 
 

Інформ.технології  - 

екзамен         ауд.5.403 

Інформ.технології  - 

екзамен         ауд.5.304 

Інноваційні технології в 

фітнесі               ауд.1.410 

Проблеми вікової псих. в 

спорті                 ауд.4.108 
 

 

 



 

Дата 
Години 

гр. 6-ФР 

«Фізична реабілітація» 

гр. 6-ОС 

«ТМСП в олімп. видах 

спорту» 

гр. 6-М 

«Менеджмент і маркетинг 

у спорті» 

гр. 6-ФП 

«ФП у ВФ, ПС 

та СС» 

гр. 6-ФВ 

«Фізичне виховання у 

ВНЗ 

гр. 6-Р 

«Фітнес та рекреація» 

гр. 6-ПС 

«Психологія спорту» 

гр. 6-СД 

«Спортивна дієтологія» 

04.06 

ПОН. 

14.00-15.20 
Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 

Функц. сист. та їх адапт. у 

процесі спорт. трен. ауд.6.105 

Наукові дослідження у 

спорт. менедж.     ауд.4.409 

Силові види спорту     

           ауд.3.163 
ТМВФВ у ВНЗ   ауд.4.308 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 

Психорегуляція в спорт. 

діяльності             ауд.4.108 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 

15.40-17.00 
Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 

Функц. сист. та їх адапт. у 

процесі спорт. трен. ауд.6.105 

Наукові дослідження у 

спорт. менедж.     ауд.4.409 

Силові види спорту     

           ауд.3.163 
Метод.основи навч. та суч. 

іннов. тех. у ФВ          ауд.4.308 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 

Психорегуляція в спорт. 

діяльності            ауд.4.108 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 

17.20-18.40 
Реабілітаційні технології                 

          ауд.1.403 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 

Маркетингові комунікації 

ФСО            ауд.4.409 

ТМ військово-прикладних 

видів спорту         ауд.4.308 

Масові види спорту у ФВ 

студентів: Футбол   кафедра 

Інформ.технології  - 

екзамен             ауд.5.304 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 

Псих.аспекти спорт. 

дієтології             ауд.2.410 

19.00-20.20 
Реабілітаційні технології 

          ауд.1.403 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 

Акт. проб. суч. 

підготовки спортс. – 

екзамен              ауд.6.105 

ТМ військово-прикладних 

видів спорту         ауд.4.308 

Масові види спорту у ФВ 

студентів: Футбол   кафедра 

Інформ.технології  - 

екзамен            ауд.5.304 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 

Псих.аспекти спорт. 

дієтології              ауд.2.410 

05.06 

ВІВ. 

14.00-15.20 
Реабілітаційні технології

           ауд.1.403 

Іст.аспекти, проблеми та 

прот.суч. ОС       ауд.6.105 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 

ТМФ  підготовки в військ. 

формуваннях      ауд.4.308 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 

Наук.засади формув. здор. 

способу життя     ауд.1.410 

Акт.проблеми розвитку 

псих. спорту         ауд.4.108 

Псих.аспекти спорт. 

дієтології              ауд.2.410 

15.40-17.00 
Реабілітаційні технології

           ауд.1.403 

Іст.аспекти, проблеми та 

прот.суч. ОС       ауд.6.105 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 

ТМФ  підготовки в військ. 

формуваннях        ауд.4.308 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 

Наук.засади формув. здор. 

способу життя     ауд.1.410 

Акт.проблеми розвитку 

псих. спорту         ауд.4.108 

Псих.аспекти спорт. 

дієтології              ауд.2.410 

17.20-18.40 
ФР при травмах та зах. 

ОРА           ауд.1.403 

Інформ.технології  - 

екзамен               ауд.5.403 

Оргпроектування спорт. 

організацій           ауд.4.409 

Псих.(конфлікт. у 

воєнізов. форм.)   ауд.4.308 

Методика занять зі 

студ.спец.відділення     

        ауд.4.305 

Псих. в сфері фітнесу та 

рекреації               ауд.1.410 

Педагогічна психологія 

спорту                 ауд.4.108 

Акт. проб. суч. 

підготовки спортс. – 

екзамен               ауд.6.106 

19.00-20.20 
ФР при травмах та зах. 

ОРА           ауд.1.403 

Інформ.технології  - 

екзамен               ауд.5.403 

Оргпроектування спорт. 

організацій           ауд.4.409 

Псих.(конфлікт. у 

воєнізов. форм.)   ауд.4.308 

Методика занять зі 

студ.спец.відділення       

          ауд.4.305 

Псих. в сфері фітнесу та 

рекреації               ауд.1.410 

Інформ.технології  - 

екзамен               ауд.5.304 

Акт. проб. суч. 

підготовки спортс. – 

екзамен                ауд.6.106 

06.06. 

СР. 

14.00-15.20 
ФР при прогресуючих 

зах.НС           ауд.1.403 
Функц. сист. та їх адапт. у 

процесі спорт. трен. ауд.6.105 

Правові основи спорт. 

менеджменту       ауд.4.409 

ТМФ  підготовки в військ. 

формуваннях       ауд.4.308 
ТМВФВ у ВНЗ    ауд.4.305 

Наук.засади формув. здор. 

способу життя     ауд.1.410 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 

Ергогенні засоби в спорті    

         ауд.2.410 

15.40-17.00 
ФР при прогресуючих 

зах.НС           ауд.1.403 

Акт.проблеми застос. 

екстр. умов у підготовки  

спорт.                   ауд.6.105 

Правові основи спорт. 

менеджменту       ауд.4.409 

ТМФ  підготовки в військ. 

формуваннях       ауд.4.308 

Методика занять зі студ. 

спец.відділення   ауд.4.305 

Наук.засади формув. здор. 

способу життя     ауд.1.410 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова     кафедра 

Ергогенні засоби в спорті    

           ауд.2.410 

17.20-18.40 
ФР при травмах та зах. 

ОРА – екзамен ауд.1.403 

Акт.проблеми застос. 

екстр. умов у підготовки  

спорт.               ауд.6.105 

Спорт. маркетинг             

         ауд.4.409 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова - залік    кафедра 

Методика занять зі студ. 

спец.відділення   ауд.4.305 

Псих. в сфері фітнесу та 

рекреації               ауд.1.410 

Диференційна псих. в 

спорті                 ауд.4.108 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова - залік    кафедра 

19.00-20.20 
ФР при травмах та зах. 

ОРА – екзамен ауд.1.403 

Проблеми суч. період. 

спорт. трен. - екзамен     

                 ауд.6.105 

Акт.проблеми підприєм. 

у сфері ФКіС –екзамен           

          ауд.4.409 

Псих.(конфлікт. у 

воєнізов. форм.)   ауд.4.308 
Проф.-орієнтована іноземна 

мова - залік    кафедра 

Псих. в сфері фітнесу та 

рекреації               ауд.1.410 

Акт. проб. суч. 

підготовки спортс. – 

екзамен              ауд.6.106 

Псих.аспекти спорт. 

дієтології- залік  ауд.2.410 

07.06 

ЧЕТ. 

14.00-15.20 
Лікувально-реаб.масаж та 

мануал.терапія     ауд.1.403 

Ергогенні засоби у суч. 

підгот.спорт.        ауд.6.105 

Наукові дослідження у 

спорт. менедж.     ауд.4.409 

ТМ військово-прикладних 

видів спорту         ауд.4.308 

Метод.основи навч. та суч. 

іннов. тех. у ФВ        ауд.4.305 

Псих. в сфері фітнесу та 

рекреації               ауд.1.410 

Психорегуляція в спорт. 

діяльності             ауд.4.108 

Ергогенні засоби в спорті    

         ауд.2.410 

15.40-17.00 
Лікувально-реаб.масаж та 

мануал.терапія     ауд.1.403 

Ергогенні засоби у суч. 

підгот.спорт.        ауд.6.105 

Наукові дослідження у 

спорт. менедж.     ауд.4.409 

ТМ військово-прикладних 

видів спорту         ауд.4.308 
Метод.основи навч. та суч. 

іннов. тех. у ФВ         ауд.4.305 

Псих. в сфері фітнесу та 

рекреації               ауд.1.410 

Психорегуляція в спорт. 

діяльності          ауд.4.108 

Ергогенні засоби в спорті    

         ауд.2.410 

17.20-18.40 
Реабілітаційні технології 

– залік            ауд.1.403 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова - залік       кафедра 

Маркетингові комунікації 

ФСО           ауд.4.409 

ТМФВ виховання у 

військових ВНЗ 

Масові види спорту у ФВ 

студентів: Футбол  кафедра 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова             кафедра 

Диференційна псих. в 

спорті                 ауд.4.108 
Основи дієтології   ауд.2.410 

19.00-20.20 
Проф.-орієнтована іноземна 

мова - залік                кафедра 

Функц. сист. та їх адапт. 

у процесі спорт. трен.-

екзамен              ауд.6.105 

Маркетингові комунікації 

ФСО                    ауд.4.409 

ТМФВ виховання у 

військових ВНЗ  ауд.4.308 

Методика занять зі студ. 

спец.відділення   ауд.4.305 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова                    кафедра 

Диференційна псих. в 

спорті                 ауд.4.108 
Основи дієтології   ауд.2.410 

08.06. 

ПЯТ. 

14.00-15.20 
Лікувально-реаб.масаж та 

мануал.терапія     ауд.1.403 

Ергогенні засоби у суч. 

підгот.спорт.        ауд.6.105 

Економіка спорту у 

сучасних умовах  ауд.4.409 

Силові види спорту – залік 

             ауд.3.163 

Метод.основи навч. та суч. 

іннов. тех. у ФВ          ауд.4.305 

Псих. в сфері фітнесу та 

рекреації               ауд.1.410 

Проблеми вікової псих. в 

спорті                 ауд.4.108 
Основи дієтології   ауд.2.410 

15.40-17.00 
Лікувально-реаб.масаж та 

мануал.терапія     ауд.1.403 

Ергогенні засоби у суч. 

підгот.спорт.        ауд.6.105 

Економіка спорту у 

сучасних умовах  ауд.4.409 

ТМ військово-прикл. 

видів спорту – залік  ауд.4.308 

Метод.основи навч. та суч. 

іннов. тех. у ФВ          ауд.4.305 

Інноваційні технології в 

фітнесі – залік    ауд.1.410 

Проблеми вікової псих. в 

спорті                 ауд.4.108 
Основи дієтології   ауд.2.410 

17.20-18.40 
ФР при прогресуючих 

зах.НС – екзамен  

 ауд.1.403 

Акт.проблеми застос. 

екстр. умов у підготовки  

спорт.                 ауд.6.105 

Акт.проблеми спорт. 

менеджменту – залік            

           ауд.4.409 

ТМФВ виховання у 

військових ВНЗ  ауд.4.308 

Методика занять зі 

студ.спец.відділення – 

екзамен              ауд.4.305 

Наук.засади форм. 

здорового способу життя 

–екзамен          ауд.1.410 

Психорегуляція в спорт. 

діяльн.- екзамен   ауд.4.108 

Ергогенні засоби в 

спорті– екзамен   ауд.2.410 

19.00-20.20 
ФР при прогресуючих 

зах.НС – екзамен  

 ауд.1.403 

Акт.проблеми застос. 

екстр. умов у підготовки  

спорт.                  ауд.6.105 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова - залік            кафедра 

ТМФВ виховання у 

військових ВНЗ   ауд.4.308 
 

Наук.засади формування 

здорового способу життя 

–екзамен              ауд.1.410 

Педагогічна психологія 

спорту – залік     ауд.4.108 

Ергогенні засоби в 

спорті– екзамен   ауд.2.410 

09.06. 

СУБ. 

09.00-10.20   
Спорт. маркетинг – екзамен          
 ауд.4.409  

  
Проф.-орієнтована іноземна 

мова - залік             кафедра 

Акт.проблеми розвитку псих. 

спорту- залік          ауд.4.108 
 

10.40-12.00  
Ергогенні засоби у суч. 

підгот.спорт.- залік ауд.6.105 
Спорт. маркетинг – екзамен  

Псих.(конфлікт. у воєнізов. 

форм.) –екзамен   ауд.4.308 

Масові види спорту у ФВ 

студентів- залік       ауд.4.305 

Псих. в сфері фітнесу та 

рекреації- екзамен  ауд.1.410 

Проф.-орієнтована іноземна 

мова - залік             кафедра 
 

12.20-13.40 

Лікувально-реаб.масаж 

та мануал.терапія - залік

           ауд.1.403 

Акт.проблеми застос. екстр. 

умов у підготовки  спорт. – 

залік                   ауд.6.105 

Економіка спорту у сучасних 

умовах – залік    ауд.4.409 
 

Метод.основи навч. та суч. 

іннов. тех. у ФВ – екзамен       
          ауд.4.305 

Псих. в сфері фітнесу та 

рекреації- екзамен  ауд.1.410 

Диференційна псих. в спорті 

– залік                 ауд.4.108 

Основи дієтології – 

екзамен            ауд.2.410 

14.00-15.20   
Правові основи спорт. 

менеджменту –залік  ауд.4.409 
   

Проблеми вікової псих. в 

спорті – екзамен     ауд.4.108 

Основи дієтології – 

екзамен           ауд.2.410 

 
Декан факультету заочного навчання, професор           Воробйов М.І. 


