
Основні напрями роботи кафедри 
 
Навчально-методична робота кафедри 
Особлива роль у навчально-методичній діяльності кафедри належить 

навчально-методичним публікаціям (модератор напряму ст.викл Леся 
ТИМОЧКО). За останнє десятиліття колективом кафедри було видано 2 
підручники (один з яких з Грифом МОН України) та близько 20 навчальних 
посібників (деякі з них рекомендовані МОН України), авторами та укладачами 
яких були  доц. Наталія КОВАЛИК, доц. Наталія ДЕМЧУК, доц. Дося 
ДУБРАВСЬКА, доц. Віра ЛИСАК, ст.викл. Наталія ЗАЙШЛА, ст.викл Леся 
ТИМОЧКО, ст.викл. Андрій СТЕПАНОВ, ст.викл. Соломія КОСТЬ, ст.викл. 
Олександра БЕРЕЗЮК, ст.викл. Любомира ЯКУБОВСЬКА та ін.  

У доробку кафедри також є низка методичних рекомендацій та 
навчальних завдань для практичних занять та самостійної роботи студентів, 
тестові контрольні завдання, навчальні термінологічні словники тощо.  
 Попри особисті значні навчально-методичні напрацювання, викладачі 
кафедри іноземних мов успішно працюють за різноформатними комплексами 
підручників відомих іноземних видавництв, а саме: Longman, Pearson, 
Cambridge та Oxford University Press (англійська мова); Max Hueber Verlag, 
Compact Verlag München, Langenscheidt, Verlag für Deutsch (німецька мова); 
Hachette, CLE International, Didier (французька мова); PROLOG Szkoła Języków 
Obcych, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Instytut studiów 
polonijnych i etnicznych UJ (польська мова); Karolinum, Akropolis (чеська 
мова), за основними рівнями володіння іноземною мовою – Elementary, Pre-
Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced. Разом з тим, на 
заняттях активно використовується автентичний іншомовний тематичний 
Internet-контент сучасних періодичних видань (National Geographic, Financial 
Times, News Week, The Guardian, Wall Street Journal, Foreign Affairs, The 
Economist, Bloomberg, The Times, The Sun, The US News and World Report, 
History Today, Social News тощо). 
 Окрім цього, викладачі кафедри активно впроваджують новітні 
інформаційні технології в навчальний процес, використовуючи технічні 
засоби навчання, аудіо- та відео-матеріали, а комп’ютерна лабораторія 
інформаційного забезпечення кафедри дає можливість практикувати 
вивчення іноземних мов із використанням сучасних мультимедійних 
технологій та залученням інтерактивних стратегій навчання. 

Важливе місце у роботі кафедри іноземних мов займає підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних кадрів. Підвищення професійної 
майстерності викладачів кафедри включає вдосконалення їх науково-
методичного та психолого-педагогічного рівня  через проходження 
стажувань та шляхом участі у літніх мовознавчих інститутах, семінарах, 
тренінгах та вебінарах з методики викладання іноземних мов. Важливо 



зазначити, що викладачі кафедри проходять стажування не лише в Україні, а 
й за кордоном. 

Наукова робота кафедри  
Все ж надпріоритетним напрямом роботи кафедри іноземних мов була і 

залишається наукова робота з досліджень філології, літератури, педагогіки 
та методики викладання (модератор напряму доц. Наталія ДЕМЧУК). 
Тематика наукових досліджень викладачів кафедри є актуальною та 
відповідає сучасному стану розвитку лінгвістики та лінгводидактики, що 
зумовлює перспективність застосування результатів наукових досліджень на 
практиці. Якісними результатами виконання кафедральних науково-
дослідних тем є участь викладачів у конференціях, публікація статей у 
фахових збірниках, написання відгуків на автореферати дисертацій, 
рецензування підручників та навчальних посібників, застосування наукових 
здобутків у навчальному процесі, організація студентських науково-
практичних конференцій, круглих столів, конкурсу на краще знання 
англійської мови та підготовка студентів до участі у цих заходах тощо.  

За останнє десятиліття викладачами кафедри було опубліковано понад 
250 статей та тез доповідей у провідних фахових загальноукраїнських та 
зарубіжних наукових виданнях, частина яких належить до відомих 
наукометричних баз: Іноземна філологія, Лінгвістика XXI століття, Нова 
філологія, Мова і культура, Сучасне літературознавство та прикладна 
лінгвістика, Філологічні трактати, Слов’янський збірник, Романо-
германська філологія, Альманах современного образования, Гуманитарные 
научные исследования, Podkarpackie Forum Filologiczne, Vědecký Pokrok na 
Rozmezí Millennium, Science and Education in a New Dimension, Linguistic 
Studies тощо. 

Науково-дослідна робота зі студентами  
Основною формою науково-дослідної роботи студентів університету є 

участь талановитої та обдарованої молоді в наукових дослідженнях під 
керівництвом викладачів кафедри іноземних мов (модератор напряму ст. 
викл. Наталія ЗАЙШЛА). Найдієвішими способами апробації та презентації 
наукових результатів студентів університету є участь у міжвузівських 
англомовних науково-практичних конференціях та конкурсах на краще 
знання іноземної мови. 

Важливим напрямом у розвитку творчого мислення, креативу та 
неординарності у презентації власних ідей є проведення, організованих 
викладачами кафедри, щорічних міжвузівських англомовних науково-
практичних студентських конференцій. Вже традиційно, починаючи з 2011 
року, кращі студенти провідних вузів Львова зустрічаються у стінах 
Львівського торговельно-економічного університету, аби обговорити наріжні 
проблеми сучасності. Студенти Українського католицького університету, 
Національного університету “Львівська політехніка”, Львівського 
національного університету ім. І. Франка, Національного лісотехнічного 



університету України, Львівського державного університету внутрішніх справ 
МВС України та Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка 
завжди з ентузіазмом приймають запрошення взяти участь в проблемних 
дискусіях англійською мовою.  

Виховна робота зі студентами  
Виховна робота зі студентами на кафедрі проходить у форматі Тижнів 

навчально-пізнавальних заходів іноземними мовами (модератор проекту 
викл. Оксана ОНУФРИК). В рамках Тижнів викладачі кафедри разом зі своїми 
студентами проводять різноформатні заходи, а саме: тематичні, неформатні, 
виїзні заняття; екскурсії, вікторини, квести, дискусійні круглі столи 
іноземними мовами; мовні дебати; інтерактивні засідання та інтелектуальні 
ігри; симулятивні ігри із використанням нового формату Pecha-Kucha тощо. 
Разом з тим, студентам пропонується випробувати свою креативність під час 
проведення конкурсів міні-відеороликів та художніх постерів, а також 
проявити свій артистизм під час проведення художньо-мистецьких вечорів 
іноземними мовами.  

Переддипломна педагогічна практика 
З 2013 року, часу укладання першого Договору про співпрацю між 

Львівським торговельно-економічним університетом та Львівським 
національним університетом імені Івана Франка, студенти-філологи 
Франкового університету проходять педагогічну практику на базі кафедри 
іноземних мов ЛТЕУ. Договір про співпрацю передбачає проходження 
щорічної переддипломної педагогічної практики студентами маґістеріуму 
факультету іноземних мов ЛНУ ім. Івана Франка за спеціальністю «Англійська 
мова та література», готуючи їх до професійної діяльності, формуючи у них 
навички творчого мислення, наукового аналізу та організації праці. 

Центр сучасних європейських мов 
З 2012 року на базі кафедри іноземних мов функціонує Центр сучасних 

європейських мов як структурний підрозділ Львівського торговельно-
економічного університету. Центр було утворено внаслідок 
реорганізації Центру ділової англійської та Центру ділової французької мов. 
Очолює Центр – доцент кафедри іноземних мов Наталія ДЕМЧУК.  
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