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п/п
Тема лекцii

Хто проводить
(П.I.Б. лектора, назва

кафедри / вiддiлу)
TepMiH проведення

1

YKpaiHcbKa мова як чинник
консолiдацii украiнського

суспiльства

Винарчик М.П., доцент
кафедри романськоi

фiлологii та
компаративiстики

лтотии

2
Реалiзацiя Концепцii LEGO в

ocBiTHboMy просторi Новоi
чкраiъськоi школи

Колток Л. Б.
кафедра педагогiки та

иетодики початковоi освiти
лютии

з
Вiдповiдальнiсть за свое життя i

здоров'я у TBoix руках

Павловський Ю., доцент
кафедра професiйноi та
технологiчноi освiти,

лютии

4 Рацiональне харчування студентiв фибок Н.М, rеr]юдра фiзитrоi
терагй' та ергсггераrdr,

березень

5
Роль вчителя у патрiотичному

вихованнi школярiв

Шагала Л.Б., доцент
кафедри германських мов

та перекладознавства
березень

6
,Щемократична парадигма

управлiння закладом загальноi
середньоi освiти _

Муляр Н, М.
кафедра педагогiки та

иетодики початковоi освiти
березень

7

Вiдкрита лекцiя професора М.
Савчина <Здоровя людини:

духовний особисти i тiлесний
вимiри>

Савчин М.В., професор
зав. к-ри психологii, док.

психол. наук,

березень - KBiTeHb

8

ранкова гiмнастика-шлях
змiцнення здоров'я студентськоi

молодi

Кl,ппriр Р"Г., кафща фiзишtою
BID(OBaHH,I

KBiTeHb

9

кПам'ятi Богдани Фiльц: до
першоi рiчницi вiдходу в засвiти

видатноi украiнськоi
композиторки, почес}Iого доктора

ДДПУ iM. I. Франка>

Лiдiя Гусар,
викладачка-методист

IIbBiBcbKoi школи мистецтв
племiнниця композиторки

квlтень

10

Напрямки розвитку
перекладацькоi дiяльностi у

XXI ст.

Коляса О.В., доцент
кафедри германських мов

та перекладознавства
KBiTeHb

11
Модель cBiTy та людини в

мистецтвi

Бiлан Т. о.
кафедра культкрологii та

мистецькоi освiти
квlтень

|2
Особливостi розвитку фiзичного

виховання у США та Канадi

Турчик I.X., кафедра теорii
та методики фiзичного

виховання
травень



Начальник вiддiлу iнформацiйноi
дiяльностi та молодiжноТ полiтики

1з Еволюцiя Землi
Микитчин 0.I., доцент

кафедри екологii та
географii

TPaBeHl,

|4
Здоров'я природи - здоров'я

пюдини

Ступницька Г.I., доцент
кафедри практики
англiйськот мови

травень

15
Педагогiчl-tе спiлкування як заоiб

формування мовноi особистостi

Лучiв С. I.

кафедра фiлологiчних
дисциплiн та методики iх
викладання у початковiй

школi

травень

Iб
Запобiгання побутових травм.

Перша допомога при рiзних видах
травм

Жигайло о. о.
кафедра математики,

iнформатики та методики
ix викладання у початковiй

школi

червень


