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на 2022-2023 н.р. 
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1.  Група 

«Горизонт» 
Романчук М.І. 

«Нові механізовані комплекси, очисні 

комбайни на вугільних шахтах України», 

«Аналіз підготовки очисних вибоїв на 

вугільних шахтах ДП «Львіввугілля», 

«Ведення очисних робіт в зонах 

геологічних порушень на вугільних шахтах  

ДП «Львіввугілля». 

Грудень, 

квітень, 

травень 

 

 

2.  
Група 

«Безпека понад 

усе» 

Гавалко О.М. 

«Безпека праці у воєнний час», 

«Профілактичні заходи та рекомендації для 

мінімізації травматизму на виробництві». 

Грудень, 

березень 
 

3.  Група 

«Кристал» 
Бабій Ю.В. 

«Екологічні ризики, збитки та раціональні 

межі їх використання в Україні». 

Травень, 

червень 
 

4.  Група 

«У світі хімії» 
Музика О.В. 

«Шкідливий склад косметичних засобів та 

побутових хімікатів: читайте етикетки», 

«Періодична система хімічних елементів у 

нас вдома», «Харчові добавки: як виявити 

небезпечні?», «Цікаві факти про складові 

компоненти побутових хімікатів та 

косметики», «Коштовне каміння». 

Жовтень, 

листопад, 

лютий, 

березень, 

квітень,травень  

 

5.  
Група 

«Дивовижна 

фізика» 

Сольвар Н.В. 

«Янтар проти скла?», «Кульова блискавка – 

що це?», «Блискавка розколює корабль 

«Мойсея», «Як накопичити електрони?», Чи 

буває електрика живою?», «Чим годувати 

електричну конячку?» 

Жовтень-

грудень, 

лютий-квітень 

 

6.  Група 

«Інтеграл» 
Билень Л.Б. 

«Геометричні перетворення графіків 

функцій», «Побудова графіків 

показникових функцій за допомогою 

геометричних перетворень», «Побудова 

графіків логарифмічних функцій за 

допомогою геометричних перетворень», 

«Вклад М.П.Кравчука у розвиток 

математики». 

Березень, 

лютий грудень, 

листопад 

 

7.  
Група 

«У світі 

математики» 

Захарко Г.Р. «Унікальний світ чисел». І семестр  

8.  
Група 

«Математичний 

пошук» 

Гумен Г.П. 
«Подорож у світ гармонії й краси. 

Многогранники навколо нас». 
І семестр  

9.  
Група 

«Фінанси. Гроші. 

Кредит» 

 

Поліх Н.В. 

«Вплив пандемії та військових дій на 

фінансову стабільність України»; 

«Податкова система України: становлення 

та розвиток», 

«Особливості функціонування, становлення 

і розвиток банківської системи України». 

Листопад 

 
 

10.  Група 

«Статистик» 
Демчук Н.М. «Гендерна статистика Львівщини» 

Листопад-

січень  
 

11.  Група 

«Економіст» 
Атаманюк І.А. 

«Аналіз собівартості за елементами 

витрат». 
ІІ семестр  

  



12.  

Група 

«Сучасна 

українська 

література» 

Заяць О.В. «Сучасна українська література». Жовтень   

13.  
Група 

«Культурологія» 

«Українська мова» 

Беркита О.М. «Видатні постаті Червонограда». Протягом року  

14.  
Група 

«WebTechHost 

розробники» 

Кічула В.В. 
«Створення Wеb-сервісу та публікація на 

безкоштовному хостингу». 

Протягом 

І-ІІ семестру 
 

15.  Група 

«ІТ-ІДЕЯ» 
Скакун К.І. 

«Технології опрацювання мультимедійних 

даних», 

«Статистистичний аналіз даних», 

«Комп’ютерне моделювання». 

Листопад, 

лютий,  

квітень  

 

 


