
017 Фізична культура і спорт І курс 23.01.17-29.01.17

Українські студії  екзамен

Українська мова екзамен

Сучасні оздоровчо-рекреаційні технології залік

6.010201 Фізичне виховання ІІ курс 23.01.17-29.01.17

Кінезіологія (біомеханіка з елементами динамічної анатомії)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     залік

Плавання і методика його викладання залік

Основи організації міжнародного туризму (МТР) залік

Фітнес-програми аеробної спрямованості (Ф) залік

Оздоровчий танцювальний фітнес (ОСМР) залік

Туризм і методика туристичної роботи (МТР) екзамен

Збройні сили України на захисті Вітчизни (ЗВ) екзамен

Методика організації клубної та гурткової роботи (ОСМР) екзамен

Рекреаційні технології (Ф) екзамен

Дисципліни за вибором залік

6.010201 Фізичне виховання ІІІ курс 16.01.17-29.01.17

Плавання і методика його викладання екзамен

Футбол, міні-футбол та методика їх викладання екзамен

Педагогічне фізкультурно-спортивне вдосконалення екзамен

Теорія і методика фізичного виховання екзамен

Методи досліджень у фізичному вихованні залік

Оздоровча ходьба залік

Біохімія залік

Психологія фізичного виховання залік

Політологія залік

Спортивна фізіологія залік

Іноземна мова (поглиблене вивчення) залік

Дисципліна за вибором студента залік

6.010201 Фізичне виховання ІІІ курс (молодший спеціаліст) 16.01.17-29.01.17

Українська мова (за професійним спрямуванням) екзамен

Історія України екзамен

Теорія і методика фізичного виховання екзамен

Біомеханіка екзамен

Оздоровча ходьба залік

Методи досліджень у фізичному вихованні залік

Біохімія залік

Історія педагогіки залік

Спортивна фізіологія залік

Математичні методи у фізичному вихованні і спорті залік

Дисципліна за вибором студента 1 залік

Дисципліна за вибором студента 2 залік

Дисципліна

Перелік дисциплін, які виносяться на період зимової заліково-екзаменаційної сесії

у 2016-2017 навчального року

017 Фізична культура і спорт/6.010201 Фізичне виховання



6.010201 Фізичне виховання ІV курс 16.01.17-29.01.17

Педагогічне фізкультурно-спортивне вдосконалення екзамен

Спортивне орієнтування (МТР) екзамен

Масова фізична культура (МСМР) екзамен

Теорія і методика викладання основ здоров"я (ОЗ) екзамен

Спортивна медицина екзамен

Педагогічне фізкультурно-спортивне вдосконалення екзамен

Фізична реабілітація залік

Основи масажу та методика навчання залік

Туристична робота в навчальних закладах (МТР) залік

Організація фізкультурно-спортивних заходів (МСМР) залік

Оздоровча ходьба, біг залік

Професійна діяльність у сфері фізичного виховання залік

Рекреаційні технології (ОЗ) залік

Лікувальна фізична культура в спеціальних медичних групах залік

Теорія і методика фізичного фиховання к/робота

6.010201 Фізичне виховання ІV курс (молодший спеціаліст) 16.01.17-29.01.17

Оздоровчий танцювальний фітнес залік

Спортивна медицина екзамен

Психологія педагогічна екзамен

Лікувальна фізична культура в спеціальних медичних групах екзамен

Теорія і методика викладання основ здоров"я (ОЗ) екзамен

Характеристика сфери фізичного виховання залік

Рекреаційні ігри залік

Оздоровча ходьба, біг залік

Професійна діяльність у сфері фізичного виховання залік

Рекреаційні технології (ОЗ) залік

Історія української культури залік

Теорія і методика фізичного фиховання к/робота

Лікувальна фізична культура в спеціальних медичних групах екзамен

017 Фізична культура і спорт (Фізичне виховання) МАГІСТРИ (1 рік навчання) 16.01.17-29.01.17

Педагогіка і психологія вищої школи екзамен

Аксіологія у фізичному вихованні екзамен

Філософія освіти екзамен

Акмеологія у фізичному вихованні залік

Професійно-прикладна фізична культура залік

Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності залік

8.01020101 Фізичне виховання МАГІСТРИ (2 рік навчання) 13.02.17-07.19.02.17

Менеджмент у сфері фітнес-послуг (ОФКтаФ) екзамен

Актуальні проблеми психологічного супроводу ФВіС (ПФВС) екзамен

Менеджмент та маркетинг туристичної та спортивно-масової діяльності залік

Економічно-правові основи фізичної культури та спорту залік

Теорія олімпійського та професійного спорту 

(Олімпійський та професійний спорт /Актуальні проблеми розвитку сучасного спорту )
екзамен


