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з науко педагогiчноi роботи
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Nь
пlп Тема лекцii

Хто проводить
(П.I.Б. лектора, назва

кафедри / вiддiлу)
TepMiH проведення

1

Права та обов'язки студента
,Щрогобицького державного
педагогiчного унiверситету

iMeHi IBaHa Франка

Бучковська H.I., фахiвець
вiддiлу iнформацiйноi

дiяльностi
та молодirкноi полiтики

вересень

2
Запобiгання побутових травм.
Перша допомога при рiзних

видах травм

Кудлаенко Л.З. iнженер
служби охорони працi

вересень

J
Пандемiя та HoBi виклики для
органiзацiТ освiтнього процесу

Радченко О,А., заступник
директора iнституту

iноземних мов
вересень

4

Права та обов'язки студента

Щрогобицького державного
педагогiчного унiверситету

iMeHi IBaHa Франка

Бiлецька Л.С.,
кафедра математики,

iнформатики та методики iх
викладання у початковiй

школi

вересень

5

((Загроза, яку несе COVID-19
людству сьогоднi. Iндивiдуальнi

засоби захисту. Навчання в

Yмовах карантину).

Куратори факультету
початковоi ти мистецькоi

освiти

вересень

6
Конституцiйне судочинство як
якiсна ознака правовоi держави

Проць О.С. доцент кафедри
правознавства, соцiологii та

полiтологii
жовтень

7

Роль педагогiв Галичини
у становленнi yKpaiHcbKoi

лiтературноi мови

Гiрняк С.П.,
кафедра фiлологiчних

дисциплiн та методики iх
викладання у початковiй

школi

жовтень

8
Мультикультурний Щрогобич

австрiйського перiоду

Лопушанський Я.М., доцент
кафедри германських мов i

перекладознавства
жовтень

9 Iсторiя,Щрогобицького футt"lолу

Веселовський А.П.,
кафедра спортивних
дисциплiн i туризму

}ковтень

10

кСвята Покрова та Щень
Захисникiв Украiни та

Украiнського козацтва>

Куратори факультету
початковоi ти мистецькоi

освiти
жовтень

11

<Франц Ксавер Моцарт:
подарунки i знахiдки до

ювiлейного року)

Роксоляна Гавалюк,
музикознавиця, викладачка

теоретичних дисциплiн
ЛДМУ iM. С. Людкевича

жовтень



|2

роль та значення зелених
насаджень для населених

пунктiв (на прикладi Парку
Студентський)

Скробач Т.Б., доцент
кафедри екологii та

географii

жовтень

13

Рiшення Конституцiйного Суду
Украiни як нетрадицiйнi

джерела господарського права

Кантор Н.Ю., доцент
кандидат юридичних наук

жовтень

|4
Сучасна людина в

iнформацiйнiй картинi cBiTy
Пазюк Р., доцент кафедри

iнформатики та Ic
}ItoBTeHb

15
Профiлактика гострих

распiраторних захворювань
Закаllк НР., кафщафiзш+лоi

терапir' та еrэгсrrерагdr'

листопад

16 Етика дiлового спiлкування
Лучечко Т.М., доцент

кафедри практики
англiйсьttоi мови

листопад

I7
Педагогiчний супровiд учня з

особливими освiтнiми
потребами у початковiй школi

Садова I. I

кафедра rr.оu.о.iп, ,u
методики початковоi освiти

листопад

18
Обскти cBiToBoi спадщини

юнЕско

Копельцiв-Левицька С,,Щ.,

доцент кафедри
правознавства, соцiологii та

полiтологii

листопад

19

Особливостi розгляду
господарських спорiв з приводу
забудови територiй охоронного
ареалу ЮНЕСКО ( на прикладi
справи басейну на Федорова)

Кантор Н.Ю., доцент,
кандидат юридичних наук

листопад

20

Психолого -педагогtчний
супровiд особистiсно-
професiйного розвитку

майбутнiх педагогiв

Зимянський А.Р., заступник
декана з виховноi роботи

листопад

2|
ХХШ Зимовi Олiмпiйськi iгри

2018 року.

Лемешко О.С. кафедра
Teopii та методики

фiзичного виховання
грудень

22
Засоби масовоi iнформацii та iх

вплив на вироблення
громадянськоi позицii

Шевцiв Г.М,, доцент
кафедри практики нiмецькоi

мови
грудень

2з
Виховання нацiональноi

свiдомостi в майбутнiх учителiв
початковоi школи

Калита Н. I.
кафедра педагогiки та

методики початковоi освiти
грудень

24 .Щискримiнацiя у галузi працi як
категорiя трудового права

Кантор Н.Ю., доцент,
кандидат юридичних наук,

грудень

25
Гендерний дисбшlанс

украiнського академiчного
середовища в STEM науках

Щудло С.А., професор,
завiдувач кафедри доктор

соцiологiчIIих наук, п
грудень

26
УГГ: боротьба з дискримiнацiею

i порушенням прав людинLI в
урср

Тимiш Л.I., доцент, кандидат
iсторичних наук

грудень

Начальник вiддiлу iнформачiйноi
дiяльностi та молодiжноi полiтики --&Еа-- [умич В.Т.


