
ЗАТВЕРДЖУЮ  
 Проректор з науково-педагогічної роботи 

_________________  доц. Шаран В.Л. 

 
 

СТУДЕНТСЬКИЙ ЛЕКТОРІЙ 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

на 2-й семестр 2020 – 2021 навчального року 
 

№   
п/п Тема лекції 

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

кафедри / відділу) 

 
Термін проведення 

1 
Правове регулювання захисту 

дітей від насильства в освітньому 
середовищі 

Проць О.Є., доцент 
кафедри правознавства, 
соціології та політології 

 
лютий 

2 

Шкільна драма у змісті 
навчання і виховання учнівської 
молоді в Україні  (ХVІІ – ХVІІІ 

ст.) 

Луців С. І., доцент кафедри 
філологічних дисциплін та 
методики їх викладання у 

початковій школі 

 
лютий 

3 
Організація охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 
вчителя та школяра 

Павловський Ю.В., доцент 
кафедри технологічної та 

професійної освіти 

 
лютий 

4 Профілактика гострих 
распіраторних захворювань 

Закаляк  Н.Р., доцент кафедри 
фізичної терапії та ерготерапії. 

березень 

5 Молода сім’я: перспективи і 
труднощі 

Соболь Л.І., доцент 
кафедри практики 
англійської мови 

 
березень 

6 Механізми захисту прав людини і 
прав дитини 

Копельців-Левицька Є,Д.,                  
доцент кафедри 

правознавства, соціології 
та політології 

 
березень 

7 День українського добровольця 

Смуток Л.В., Гриценко Г.З 
доцент кафедри всесвітньої 

історії та спеціальних 
історичних дисциплін 

 
березень 

8 Європейський вибір: переваги і 
недоліки дистанційного навчання 

Коляса О.В., доцент 
кафедри германських мов і 

перекладознавства 

 
квітень 

9 Вплив академічної доброчесності 
на якість освіти 

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

 
квітень 

10 «Розповіді про неспокій:  
Дмитро Ревуцький» 

Кузик В.В., кандидат 
мистецтвознавства, 

професор Національної 
Музичної Академії України 

ім. П. Чайковського 

 
 

квітень 

 11 Мистецтво шістдесятників в 
контексті української культури 

Петрів О. В.,  доцент 
кафедри культурології та 

мистецької освіти 

 
травень 

12 
Стан та перспективи  лісового 

господарства України (у контексті 
сталого розвитку) 

Скробач Т. Б., доцент 
кафедри екології та 

географії 

 
травень 

13 Українська вишиванка – Мелех Г.Б., доцент травень 



генетичний код нації кафедри практики 
німецької мови 

14 Українські спортсмени на 
Олімпійськіх іграх 

Лемешко О.С. старший 
викладач кафедри теорії та 

методики фізичного 
виховання. 

 
травень 

15 
Конференції на теми соціального 

служіння 
Церкви і Держави 

студентський капелан (за 
згодою), відділ 

інформаційної діяльності 
та молодіжної політики 

 
квітень-червень   

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