ЗИМОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ
1. Скарби древлянської землі чекають своїх дослідників.
2. Університет юних правознавців.
3. Страви козацького раціону: історія створення та сучасні прояви.
4. Різдвяні свята на Поліссі.
5. Фізика і література. Матриця. Перезавантаження.
6. Сто слів за п’ять хвилин. П’ять правил ефективного вивчення польської мови.
7. Лінгвонавігатор, або Міжкультурна комунікація іноземними мовами.
8. Майстер-клас: «Інтелект: що це таке і як його виміряють».
9. Майстер-клас: «Міфи і реальність в діяльності психолога».
10. Майстер-клас: «Як зрозуміти своє покликання».
11. Тренінг: «Цікаве кіно на соціальні теми».
12. Тренінг: «Стамбульська конвенція! Що це і для чого?»
13. Тренінг: «Дорослі ігри дітей, або форум-театр як спосіб вирішення соціальних проблем».
14. Тренінг-гра: «Фішка маркетингу».
15. Майстер-клас: гра «Лайфхаки менеджменту та маркетингу».
16. Майстер-клас: «Мій професійний потенціал».
17. Майстер-клас: «Як розвивати творчі здібності?».
18. Економіку зрозуміти просто.
19. Гроші та валюта: ЩО таке? ДЕ взяти? КОЛИ почати?
20. Майстер-клас: «Виготовлення магнітів із полімерної глини».
21. Виставка художніх робіт.
22. Вистава на дві дії – студентський театр-лабораторія за п’єсою К.Я. Климової «Вечірня
зустріч, або дрес-код «Інкогніто».
23. «Розкрий свою сценічну обдарованість» – творчі проби для майбутніх акторів та дикторів.
24. Дайджест «Дошкільна і початкова освіта – навчання, якість, успіх».
25. Професійний квест «Організатор, дитячий аніматор, дошкільник».
26. Майстерня «A Teacher of a New Generation».
27. Майстер-клас з естрадного вокалу (заслужена артистка України Ірина Шинкарук).
28. Майстер-клас з хореографії.
29. Майстер-клас гри на гітарі для початківців.
30. Глобальні проблеми сучасної зоології.
31. Закони біологічної науки як основа життя.
32. Особливості догляду за кімнатними рослинами.
33. А чи знаєш ти свій організм?
34. Сучасні методи прогнозування змін в екосистемах.
35. Еволюційно-екологічні наслідки масових вимирань біоти в історії біосфери.
36. Цікаві хімічні досліди з аптечки.
37. Відоме і невідоме у відкритті хімічних елементів.
38. Знайомий незнайомий англомовний світ (лінгвокраїнознавчий квіз-вікторина).
39. Join us! Have fun with us! (навчально-розважальна майстерня з англійської мови).
40. Merry English Christmas! (творча лінгвокраїнознавча майстерня).
41. «Як добре ти знаєш Німеччину?» (лінгвокраїнознавча вікторина).
42. Майстер клас з усного перекладу.
43. «Appearance and Character» (інтеративне заняття з розвитку навичок аудіювання та
говоріння).
44. Комп’ютер зсередини.
45. Використання програм 3-вимірної графіки для створення кінематографічних ефектів.
46. Математичні ігри та фокуси.
47. Математика краси і гармонії.
48. Нанотехнології у сучасному житті.
49. Цікаві астрономічні явища.
50. Шаховий турнір зі студентами та викладачами фізмату.
51. Спортивна слава ЖДУ ім. І. Франка.

