
Посилання на дисципліни в е-середовищі, 

 в яких розміщене завдання для виконання під час карантину 

 

Курс І 

Освітня 

програма 

Фізичне виховання 

 Перелік дисциплін Посилання 
 Професійно-педагогічне 

вдосконалення (ст.викл. 

Гацко О.В.) 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=9588#se

ction-2 

 Легка атлетика і методика її 

викладання 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=7954 

 Іноземна мова  

 ст.викл.Гродський І.Я. 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=11243 

  Сучасні ІКТ та методи 

досліджень в галузі 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=10198 

  Спортивні ігри і методика їх 

викладання 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=10122 

 Гімнастика і методика її 

викладання 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=7077 

 Біохімія рухової активності https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=7005 

 Українські студії https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=22337 

  Фізіологія людини та рухової 

активності  

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=10929 

Курс ІІ 

Освітня 

програма 

Фізичне виховання 

 Перелік дисциплін Посилання 
 Теорія і методика фізичного 

виховання 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17294 

 Психологія https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21521 
 Педагогіка https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=11522 
 Спортивні ігри і методика їх 

викладання 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21696 

 Медико-біологічні основи https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20853 
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фізичного виховання 
 Міжнародні екзамени з 

англійської мови 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=15000 

Курс ІІІ 

Освітня 

програма 

Фізичне виховання 

 Теорія і методика фізичного 

виховання 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17296 

 Нормативно-правове 

забезпечення галузі ФКіС 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21016 

 Сучасні технології у 

фізичному вихованні та спорті 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=15610 

 Технології та види ”Спорту 

для всіх” 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17477 

 Основи реклами та 

маркетингу у туристичній 

діяльності 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=15659 

 Філософські студії https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17904 

Курс ІV 

Освітня 

програма 

Фізичне виховання 

 Професійна майстерність 

фахівця з фізичної культури 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=16597 

 Фізична реабілітація https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=10939 

 Психологія здоров`я та основи 

здорового способу життя 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=16685 

 Сучасні ІКТ та методи 

досліджень в галузі 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17117 

 Теорія і методика фізичного 

виховання 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17298 

 Юридичні основи туристичної 

роботи 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=18163 

 Інклюзивна освіта https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20091 

 Педагогічне фізкультурно-

спортивне вдосконалення 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=15847 

Курс ІV 

Освітня 

програма 

Фізичне виховання (м/с) 

 Педагогічне фізкультурно-

спортивне вдосконалення 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=15847 

 Психологія здоров`я та основи 

здорового способу життя 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=16685 

 Професійна майстерність 

фахівця з фізичної культури 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=16597 

Курс V 

Освітня 

програма 

Фізичне виховання 

 Сучасна теорія підготовки 

спортсменів 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21772 

 Прикладні технології https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=22167 

 Методика викладання https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20890 
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дисциплін з фізичного 

виховання у ЗВО 

 Б2 Актуальні проблеми 

психологічного супроводу ФВ 

і С 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=14007 

 Освіта як соціальне явище: 

Соціологія освіти 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=8677 

   

 

 

Курс І 

Освітня 

програма 

Тренерська діяльність з обраного виду спорту 

 Перелік дисциплін Посилання 

 Анатомія і фізіологія: 

Фізіологія людини 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=6957 

 Іноземна мова  

 ст.викл.Гродський І.Я. 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=11243 

 Методика викладання 

спортивних дисциплін 

(гімнастика) 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=22162 

 Педагогіка і психологія: 

Загальна психологія  
На електронну пошту викладача 

 Теорія і методика викладання 

обраного виду спорту 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17283 

 Українські студії https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=22337 

 Загальна теорія підготовки 

спортсменів: Теорія 

підготовки спортсменів в 

олімпійському спорті 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=14582 

 Методика викладання 

спортивних дисциплін (легка 

атлетика) 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=22162 

 Медико-біологічні основи 

фізичної культури і спорту 

(Основи медичних знань) 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=22159 

Курс ІІ 

Освітня 

програма 

Тренерська діяльність з обраного виду спорту 

 Перелік дисциплін Посилання 

 Теорія і методика викладання 

обраного виду спорту 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17284 

 Методика викладання 

спортивних дисциплін 

(спортивні ігри) 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=22162 

 Загальна теорія підготовки 

спортсменів: Дитячо-

юнацький спорт 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=14581 

 Теорія і методика викладання 
фізичного виховання 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17285 

 Сучасні ІКТ та методи https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17119 
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досліджень в ФКіС 

 Міжнародні екзамени з 

англійської мови 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=15000 

 Комп`ютерні технології та 

методи дослідження морфо-

функціонального стану 

організму людини 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20587 

Курс ІІІ 

Освітня 

програма 

Тренерська діяльність з обраного виду спорту 

 Перелік дисциплін Посилання 

 Філософські студії https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=22008 

 Загальна теорія підготовки 

спортсменів (адаптація в 

спорті) 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=22161 

 Кінезіологія (біомеханіка з 

елементами динамічної 

анатомії) 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20565 

 Олімпійський та професійний 

спорт (Менеджмент спорту) 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=22160 

Курс І 

Освітня 

програма 

Фітнес та рекреація 

 Перелік дисциплін Посилання 

 Анатомія і фізіологія: 

Фізіологія людини 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=14042 

 Основи здоров`я https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=15609 

 Методика викладання 

спортивних дисциплін 

(гімнастика) 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=22162 

 Педагогіка і психологія: 

Загальна психологія  
На електронну пошту викладача 

 Іноземна мова https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20118 

 Медико-біологічні основи 

фізичної культури і спорту 

(Основи медичних знань) 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=22159 

 Українські студії  https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17543 

Курс ІІ 

Освітня 

програма 

Фітнес та рекреація 

 Перелік дисциплін Посилання 

 Загальна теорія підготовки 

спортсменів 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20544 

 Методика викладання 

спортивних дисциплін 

(спортивні ігри) 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=22162 

 Теорія і методика викладання 

фізичного виховання  
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21796 

 Комп`ютерні технології та 

методи дослідження морфо-

функціонального стану 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20588 
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організму людини  

 Міжнародні екзамени з 

англійської мови 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=15000 

 Медико-біологічні основи 

фізичної культури і спорту 

(Фізіологія рухової 

активності) 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=22159 
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Курс І 

Освітня 

програма 

Фізична терапія, ерготерапія 

 Перелік дисциплін Посилання 

 Нормальна фізіологія людини 

та вікова фізіологія 
https://elearning.kubg.edu.ua/user/index.php?id=8

591 

 Патологічна анатомія та 

фізіологія (за професійним 

спрямуванням) 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=

8882 

 Іноземна мова https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=

20120 

 Українські студії https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=

22346 

 Біохімія рухової активності https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=

20347 

 Фізичне виховання  https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=

17829 

Курс ІІ 

Освітня 

програма 

Фізична терапія, ерготерапія 

 Перелік дисциплін Посилання 

 Основи клінічної медицини https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=

21057 

 Моделі надання 

реабілітаційних послуг (на 

основі міжнародної 

класифікації функціонування) 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=

20961 

 Інструментальні методи 

функціональної діагностики 

та лікування 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=

20153 

 Методи дослідження у 

фізичній терапії 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=

20878 

Курс ІІІ 

Освітня 

програма 

Фізична терапія, ерготерапія 

 Перелік дисциплін Посилання 

 Травматологія та ортопедія 

(за професійним 

спрямуванням) 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=

21914 

 Нетрадиційні засоби 

реабілітації 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=

21011 

 Відновне лікування при 

захворюваннях внутрішніх 

органів та хірургічних 

захворюваннях 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=

20356 

 Філософські студії https://elearning.kubg.edu.ua/user/index.php?id=2

2013 

Курс ІV 

Освітня 

програма 

Фізична реабілітація 

 Перелік дисциплін Посилання 
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 Фізична реабілітація у 

травматології та ортопедії 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=

21973 

 Фізична реабілітація у 

спеціальних медичних групах 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=

21971 

 Ерготерапія https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=

20522 

Курс V 

Освітня 

програма 

Фізична терапія, ерготерапія 

 Перелік дисциплін Посилання 

 Фізична терапія в педіатрії https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=

21977 

 Педіатрія https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=

21105 

 Педагогіка і психологія вищої 

школи: Педагогіка 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=

15751 

 Методологія наукових 

досліджень у професійній 

галузі  

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=

15307 

 Професійно-орієнтована 

іноземна мова 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=

21489 

  Фізична терапія в онкології https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=

21976 
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