
ЗАТВЕРДЖУЮ 
педагогічної роботи
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СТУДЕНТСЬКИЙ ЛЕКТОРІЙ
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

на 2-й семестр 2017 -  2018 навчального року

№
п/п Тема лекції

Хто проводить 
(П.І.Б. лектора, назва 

кафедри / відділу)
Термін проведення

1 Негативний вплив аборту Г ромадська організація 
«Рух за життя» лютий

2 Мистецтво правильно говорити Волощук Ірина, студентка 
філологічного факультету

лютий

3 Здоровий спосіб життя
Бермес М.В., медичний 
працівник центральної 

міської поліклініки

лютий

4 Протидія торгівлі людьми
Казан І.С., відділ 

молодіжної політики і 
соціальної роботи

березень

5 Єдина країна -  єдина мова Радченко O.A., кафедра 
практики німецької мови

березень

6 Основні принципи реформування 
початкової освіти

Колток Л.Б., кафедра 
педагогіки та методики 

початкової освіти

березень

7 Особливості розвитку фізичного 
виховання у Канаді та США

Турчик І.Х., кафедра теорії 
та методики фізичного 

виховання

березень

8 Люди, які змінили світ
Казан І.C., відділ 

молодіжної політики і 
соціальної роботи

березень

9
Малокомплектні школи -  важлива 

практика сучасної української 
системи освіти

Шубак Г.В., кафедра 
педагогіки та методики 

початкової освіти

квітень

10 23 Зимові Олімпійські ігри 2018 
року

Веселовський А.П., 
кафедра спортивних 

дисциплін та туризмуЗ

квітень

11 Людське життя як найвища 
цінність

Дубровська З.Р., кафедра 
практики англійської мови

квітень

12 Ліквідатори аварії на ЧАЕС
Скробач Т. Б., доцент 
кафедри екології та 

географії

квітень

13 Рідна мова -  джерело духовного 
досвіду майбутнього вчителя

Федурко М.Ю., кафедра 
філологічних дисциплін та 

МВПШ

квітень

14 Реформування політичної системи 
в Україні

Комарницький Я. М., 
доцент кафедри 

правознавства, соціології та

квітень

Проректор з наукойЬ-Шф



політології

15 Раціональне харчування студентів
Матрашилін О.Г., 

кафедра здоров’я людини 
та фізичної реабілітації

травень

16

Реалізація особистісно 
орієнтованого підходу до 

навчання у вищій школі як шлях 
до формування педагогічної 

майстерності майбутнього вчителя

Скварок O.A., кафедра 
філологічних дисциплін та 

МВПШ

травень

17
Ранкова гімнастика -  шлях 

зміцнення здоров’я студентської 
молоді

Волошин О.О., кафедра 
фізичного виховання

травень

18 Роль мрії у нашому житті
Казан І.C., відділ 

молодіжної політики і 
соціальної роботи

травень

Начальник відділу молодіжної 
політики і соціальної роботи


