
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Проректор з науково-педагогічної роботи 

_________________  доц. Шаран В.Л. 

 
 

СТУДЕНТСЬКИЙ ЛЕКТОРІЙ 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

на 1-й семестр 2020 – 2021 навчального року 
 
 

№   
п/п Тема лекції 

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

кафедри / відділу) 

 
Термін проведення 

1 

Правила внутрішнього 
розпорядку у студентських 

гуртожитках Дрогобицького 
державного педагогічного 

університету імені Івана Франка 

Бучковська Н.І., Особа Т.Б. 
фахівці відділу 

інформаційної діяльності 
та молодіжної політики 

 

 
 

вересень 

3 «Коронавірусна інфекція: шляхи 
передачі та варіанти захисту» 

Волошин О.Р., к. пед. наук, 
доцент кафедри анатомії, 
фізіології та валеології,  

 
жовтень 

4 Імідж сучасного вчителя Брода М.В., доцент кафедри 
практики англійської мови 

 
жовтень 

5 «Особливості місцевих виборів 
2020 в Україні» 

Зелена О.Я., доцент кафедри 
правознавства, соціології та 

політології 

 
жовтень 

6 

Традиції професійної музичної 
освіти в Галичині (кінець ХІХ – 
1900-40 рр.) до 180-річчя від дня 
народження Анатоля Вахнянина 

Роксоляна Гавалюк, 
музикознавець, викладач 
теоретичних дисциплін 

ЛДМУ ім. С. Людкевича  

 
 

жовтень 

7 

До 150-річчя від дня 
народження В.Стефаника на 

тему «Василь Стефаник − автор 
творів про нелегку дитячу 

долю» 

Кравченко-Дзондза О.Е. 
доцент кафедри 

філологічних дисциплін та 
методики їх викладання у 

початковій школі 

 
 

жовтень 

8 Сім'я як важливий чинник 
виховання особистості 

Калита Н. І., 
доцент кафедри педагогіки 
та методики початкового 

навчання 

 
жовтень 

9 Шкільний спорт у США 
Турчик І.Х., доцент 

 кафедри теорії та методики 
фізичного виховання 

 
жовтень 

10 
Безпека роботи в мережі 

інтернет. Правда та фейк – як 
розрізнити 

Пазюк Р.І., доцент 
кафедри інформатики та 
інформаційних систем 

 
жовтень 

11 
Шкідливість нікотину та 

алкоголю, їх згубний вплив на 
здоров’я майбутньої дитини 

Бродська О.О.,  
доцент кафедри практики 

німецької мови 

 
листопад 

12 
Роль УГКЦ  у розгортанні 

науково-краєзнавчих 
досліджень у ХІХ столітті. 

Гладкий М. І., 
доцент кафедри 

культурології та мистецької 
освіти 

 
листопад 



13 « Шляхи подолання насильства 
в сім’ї» 

Копельців-Левицька Є,Д. 
доцент кафедри 

правознавства, соціології та 
політології 

 
листопад 

14 Українські народні рухливі ігри 
та забави 

Слімаковський О.В., к. фіз. 
вих., доцент, завідувач 

кафедри фізичного виховання 

грудень 

15 Ввічливість – окраса людської 
душі 

Винарчик М.П., 
 доцент кафедри романської 

філології та 
компаративістики 

 
грудень 

16 «Історія ДДПУ ім. І. Франка» Батюк Т.В., доцент 
кафедри історії України 

грудень 

17 Попередження торгівлі людьми 

Копельців-Левицька Є,Д. 
доцент кафедри 

правознавства, соціології та 
політології 

 
грудень 

 
 
 
 
Начальник  відділу інформаційної діяльності  
та молодіжної політики                                                                                 Думич В.Т. 
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