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№
п/п Тема лекції

Хто проводить 
(П.І.Б. лектора, назва 
* кафедри / відділу)

Термін проведення

1

Участь студентів біолого- 
природничого факультету у 
створенні дендропарку біля 

вілли Яроша

Скробач Т.Б. кафедра 
екології та географії вересень

2

Права та обов’язки студента 
Дрогобицького державного 
педагогічного університету 

імені Івана Франка

Гівчак І.О., голова 
профкому студентів

вересень

3
Запобігання побутових травм. 
Перша допомога при різних 

видах травм

Губіцький М.А., 
начальник 

відділу охорони праці

вересень

4 Як вивчати Польщу та польську 
мову в Україні

Фонд «Свобода і 
демократія» (Варшава) та 
Полоністичний науково- 

інформаційний центр 
імені Ігоря Менька

вересень

5 29 Всесвітня Універсіада 2017
Лемешко О.С., кафедра 

теорії та методики 
фізичного виховання

вересень

6 Профілактика гострих 
распіраторних захворювань

Закаляк Н.Р., кафедра 
здоров’я людини та 
фізичної реабілітації

вересень

! 7 Дрогобич Smart-City КУ «Інститут міста» жовтень

8
Роль інноваційних технологій у 

вивченні математики 
молодшими школярами

Жигайло О.О., кафедра 
математики, інформатики 

та МВПШ

жовтень

9

Видатні представники «золотої 
доби» в українській музиці -  

Д.Бортнянський і 
М.Березовський

Німилович О.М., кафедра 
музикознавства та 

фортепіано

жовтень

10 Шляхи подолання насильства в 
сім’ї

Копельців-Левицька 
Є.Д., кафедра 

правознавства, 
політології та соціології

жовтень

11 Українська народна вишивка: 
минуле та сучасність

Мельник Г.М., кафедра 
методики трудового і 

професійного навчання

жовтень

12 Михайло Фіголь -  український 
художник і мистецтвознавець

Савчин Г.В., кафедра 
культурології та 

мистецької освіти

листопад



13
Ідейно-художні засади 

українського мистецтва початку 
XX століття

Петрів О.В., кафедра 
культурології та 

мистецької освіти

листопад

14
Вплив народних рухливих ігор 
та забав на фізичний розвиток 

студентської молоді

Лемешко О.С., кафедра 
теорії та методики 

фізичного виховання

листопад

15
Моделювання економічних 
процесів з використанням 

виробничих функцій

Солтисік О.О., кафедра 
економічної кібернетики 

та інноватики

листопад

16 Ораторське мистецтво, уроки 
В. Гандапаса

Казан І. C., відділ 
молодіжної політики і 

соціальної роботи

листопад

17
Громадянська освіта у рамках 

грантового проекту «Через 
власний приклад»

Г ромадська організація 
«Всеукраїнське 

молодіжне громадське 
об’єднання «Студентське 

братство»

листопад

18 Видатні математики Галичини
Стасів Н.І., кафедра 

математики, інформатики 
та МВПШ

листопад

19

Перспективи використання 
сучасних комп’ютерних 

Технологій в навчальному 
процесі

Жидик В.Б., кафедра 
інформатики та 
обчислювальної 

математики

грудень

20
Європейська система освіти як 

прояв сучасної європейської 
інтеграції

Брода М.В, кафедра 
практики англійської 

мови

грудень

21 Про права жінки в Україні Шаповаловський О.В., 
кафедра математики

грудень

22 Знаємо свої права -  виконуємо 
свої обов’язки

Сивик O.A., кафедра 
практики німецької мови

грудень

23 Історія Дрогобицького футболу
Веселовський А.П., 
кафедра спортивних 
дисциплін і туризму

грудень

Начальник відділу молодіжної 
політики і соціальної роботи Казан І. С.


