
Розклад презентацій дисциплін вільного вибору студентів 1 курсу, 
які пропонуються для вивчення у ІІ семестрі 2021-2022 н.р. 

Дата/час 1 дисципліна 
/викладач 

2 дисципліна/ 
викладач  

3 дисципліна/ 
викладач 

4 дисципліна/ 
викладач 

5 дисципліна/ 
викладач 

Вівторок: 

30 листопада 
2021 р. 

Час: 15:10-16:30 

Практикум  з 
психології 

Бабаян Юлія 
Олександрівна, 
доцент, кандидат 
психологічних  наук, 
доцент кафедри 
педагогіки, 
психології та 
інклюзивної освіти 

Креативний 
менеджмент 

Глубоченко Катерина 
Олександрівна, канд. 
наук з держ. 
управління, доцент 
кафедри економіки, 
менеджменту та 
фінансів 

Менеджмент 

Глубоченко 
Катерина 
Олександрівна, 
канд. наук з держ. 
управління, доцент 
кафедри економіки, 
менеджменту та 
фінансів 

Маркетинг 

Глубоченко Катерина 
Олександрівна, канд. 
наук з держ. 
управління, доцент 
кафедри економіки, 
менеджменту та 
фінансів 

Політологія 

Ярошенко Віра 
Миколаївна, 
канд..політичних 
наук, доцент 
кафедри 
психології та 
соціальних наук 

Середа: 

01 грудня  2021  

Час: 15:10-16:30 

Розвиток 
критичного 
мислення 
особистості 

Зубарова Наталія 
Володимирівна, 
канд..пед.наук, 
доцент кафедри 
початкової освіти 

Медіаосвіта та 
медіаграмотність 
сучасного вчителя 

Паршук Світлана 
Миколаївна, 
канд.пед.наук, доцент 
кафедри початкової 
освіти 

Національно-
патріотичне 
виховання в 
сучасних закладах 
освіти 

Філімонова Тетяна 
Володимирівна, 
канд..пед.наук, 
доцент кафедри 
початкової освіти 

Мультимедійні 
технології в освіті 

Тимченко Алла 
Анатоліївна, 
канд..пед.наук, 
ст.викладач кафедри 
початкової освіти 

 

Четвер: 

02 грудня  2021  

Час: 15:10-16:30 

Рухова активність 
як основа 
здорового способу 
життя 

Фінансова 
грамотність 

Копитіна Ірина 
Володимирівна, 

Культура 
мовлення та 
профайлінг 

Каленюк Світлана 
Олександрівна, 

Психодіагностика 
та візуальна 
діагностика 

Литвиненко Ірина 
Сергіївна, доцент, 

 



Славітяк Олег 
Станіславович, 
канд.наук з фіз.. 
виховання та спорту, 
доцент кафедри 
фізичної культури та 
спорту 

доцент канд.. 
економічних наук 

кандидат 
філологічних наук, 
доцент кафедри 
загальної та 
прикладної 
лінгвістики 

кандидат 
психологічних  наук, 
доцент кафедри 
психології та 
соціальних наук 

 
Примітка:   регламент презентації дисципліни – 10 хв. 
відповіді на запитання здобувачів – 5 хв. (питання здобувачі задають у чаті конференції) 
 
Посилання на конференцію у платформі zoom 
Тема: Презентація дисциплін вільного вибору студентів 1 курсу у ІІ семестрі І «бакалаврський» рівень освіти на 2021-2022 
н.р.  
Час: 30 листопада – 2 грудня 2021 15:10 АM Киев 

 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/2712489576?pwd=MmphajdKaWdMeHNmRDdDMXFGdEhpUT09 

Идентификатор конференции: 271 248 9576  
Код доступа: 2021 
 
 
*Відскануйте на своему пристрою qr code наведений справа для підключення до конференції 
 

 


