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

(07.09.2021-09.09.2021) 
Дата/час 1 дисципліна 2 дисципліна 3 дисципліна 4 дисципліна 5 дисципліна 
Вівторок 

Дата: 07.09.2021 
Час: 15.10-16.30 

Психологія 
міжособистісних 

стосунків 

Практикум з 
психології 

Основи 
оздоровчого та 

спортивного 
харчування 

Підготовка молоді 
до сімейного 

життя та 
відповідального 

батьківства 

Психологія 
лідерства та 
професійної 
успішності 

Викладач Бабаян Юлія 
Олександрівна кандидат 

психологічних наук. 
доцент 

Бабаян Юлія 
Олександрівна 

кандидат 
психологічних 
наук. доцент 

Славітяк Олег 
Станіславович, 
кандидат наук з 

фізичного 
виховання та 

спорту, доцент, 
завідувач кафедри 

спорту 

Олексюк Оксана 
Євгенівна, 
кандидат 

педагогічних наук, 
доцент кафедри 

педагогіки та 
інклюзивної освіти 

Олексюк 
Оксана 

Євгенівна, 
кандидат 

педагогічних 
наук, доцент 

кафедри 
педагогіки та 
інклюзивної 

освіти 
Середа 

Дата:08.09.2021 
Час: 15.10-16.30 

Менеджмент Маркетинг Креативний 
менеджмент 

Основи етикету та 
іміджу сучасного 

студента 

 

Викладач Глубоченко Катерина 
Олександрівна, кандидат 

наук з державного 
управлінням, доцент 
кафедри економіки та 

менеджменту 

Глубоченко 
Катерина 

Олександрівна, 
кандидат наук з 

державного 
управлінням, 

доцент кафедри 
економіки та 
менеджменту 

Глубоченко 
Катерина 

Олександрівна, 
кандидат наук з 

державного 
управлінням, 

доцент кафедри 
економіки та 
менеджменту 

Дрозд Олена 
Володимирівна, 

кандидат 
педагогічних наук, 
старший викладач 

кафедри педагогіки 
та інклюзивної 

освіти 

 



Четвер 
Дата: 09.09.2021 
Час: 15.10-16.30 

Розвиток критичного 
мислення особистості 

Медіаосвіта та 
медіа грамотність 
сучасного вчителя 

Національно-
патріотичне 
виховання в 

сучасних 
закладах освіти 

Мультимедійні 
технології в освіті 

 

Викладач Зубарова Наталія 
Володимирівна,кандидат 

педагогічних наук, 
доцент кафедри 

початкової освіти 

Паршук Світлана 
Миколаївна, 

доктор філософії в 
галузі освіти, 

доцент кафедри 
початкової освіти 

Філімонова  
Тетяна 

Володимирівна, 
кандидат 

педагогічних 
наук, доцент 

кафедри 
початкової освіти 

Тимченко  Алла 
Анатоліївна, 

кандидат 
педагогічних наук, 
старший викладач 

кафедри початкової 
освіти 

 

 
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 І «,бакалаврський» рівень освіти на 2021-2022 н.р.  
Час: 07 вересня – 09 вересня 2021 15:10 АM Киев 

 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us05web.zoom.us/j/7517018919?pwd=MVRJbTd4RUJEaS9yZy81b2YyVFg1Zz09         

Идентификатор конференции: 751 701 8919 
Код доступа: 2021 

 
 
*Відскануйте на своему пристрою qr code наведений справа для підключення до конференції 
 


