
Калейдоскоп основних наукових, 
освітніх та навчально-методичних заходів  

кафедри іноземних мов за І семестр 2011-2012 н.р. 
 

Вересень, 2011 р. 
 

1. Семінар присвячений реставрації об’єктів Музею архітектури та побуту 
 
24-28 вересня 2011 р. в Музеї архітектури та побуту у м. Львів проходив 

черговий семінар присвячений реставрації об’єктів великої дерев’яної 
архітектури. Шість представників музею Майхауген (м. Ліллехаммер, Норвегія) 
проводили майстер-класи для працівників львівського музею, де вони ділились 
досвідом з реставрації. Під час роботи семінару переклад здійснювала викладач 
кафедри іноземних мов Балабан О. І. 
 

 
Викл. кафедри іноземних мов Балабан О.І. під час  інтерв’ю з директором 
музею Майхауген п. Гаутом Якобсеном 
 
 



Жовтень, 2011р. 
 
2. Проведення мовних курсів для працівників служби охорони  
 

Доцент кафедри іноземних мов Дубравська Д.М. та викладач  
Валько О.В. проводили курси вивчення англійської мови за спеціально 
адаптованою програмою для особового складу Личаківського ВДСО у м. Львові та 
УДСО при ГУМВС України у Львівській області в рамках підготовки до Євро-
2012 у м. Львові.  
 

 
Доц Дубравська Д.М. під час заняття з англійської мови з працівниками 
служби охорони 

Листопад, 2011р. 
 
3. Презентація магістерських програм провідних вишів Франції 
 

10 листопада за сприяння Посольства Франції в Україні та агенції Campus 
France в межах роботи Центру сучасних європейських мов, що діє при кафедрі 
іноземних мов, була організована презентація магістерських програм у провідних 
вишах Франції. Презентацію проводили представники Campus France Ольга 



Волик та Наталія Бонішко. Студенти отримали фахову інформацію стосовно 
реальних перспектив здобуття якісної європейської освіти.  
 

 
Презентація магістерських програм для викладачів та студентів Львівської 
комерційної академії представниками Campus France Ольгою Волик та 
Наталією Бонішко 
 
4. І-ий тур Всеукраїнського конкурсу на краще знання іноземної мови  

 
15 листопада 2011р. на кафедрі іноземних мов проводився І-ий тур 

Всеукраїнського конкурсу на краще знання іноземної мови (англійська) серед 
студентів І-IV курсів Львівської комерційної академії. У конкурсі взяли участь 15 
студентів факультету Міжнародних економічних відносин та Юридичного 
факультету. За результатами отриманих балів журі ухвалило визначити 
переможців І-го туру Всеукраїнського конкурсу на краще знання іноземної мови 
(англійська):  

1. Яценко Артур (група 481)  
2. Алам Тимур (група 282)  
3. Петрів Дмитро (група 381) 
 
 
 



5. Студентська наукова конференція 
 

24 листопада 2011р. кафедрою іноземних мов (спільно з кафедрою романо-
германських мов) проводилася студентська наукова конференція іноземними 
мовами “Актуальні проблеми розвитку економіки України очима наукової молоді 
ЛКА” серед студентів І-ІV курсів Львівської комерційної академії. Було заслухано 
16 доповідей, що їх підготували 18 студентів таких факультетів – Міжнародних 
економічних відносин, Юридичного та Товарознавчо-комерційного. За 
результатами отриманих балів журі ухвалило визначити переможців студентської 
наукової конференції:  

1. Яценко Артур (група 484)  
2. Іванишин Ольга (група 381) 
3. Шевчук Соломія (група 381) 

 

 
Перебіг студентської наукової конференції “Актуальні проблеми розвитку 
економіки України очима наукової молоді ЛКА” 
 
6.  Концепція викладання іноземних мов в ЛКА 

 
24 листопада 2011 року на засіданні Вченої ради Львівської комерційної 

академії було заслухано питання “Концепція викладання іноземних мов в ЛКА”, 



яку виголосила завідувач кафедри іноземних мов доцент Ковалик Наталія 
Василівна.  

Мета Концепції викладання іноземних мов у Львівській комерційній 
академії – упорядкувати та удосконалити систему викладання іноземних мов на 
усіх формах та напрямах підготовки ЛКА згідно з міжнародними стандартами і 
сучасними потребами. Впровадження Концепції розраховано на п’ять років і 
розпочинається з 2012-2013 н.р. Окремі розділи Концепції пропонуються до 
виконання у 2011-2012 н.р. (ІІ семестр).   

Мовні кафедри ЛКА пропонують вивчення іноземних мов на мовних та 
немовних напрямах підготовки (ОКР “бакалавр”) за нормативним та поглибленим 
(факультативним) курсами.  

Нормативний курс – це навчання, яке здійснюється з метою досягнення 
певного кваліфікаційного мовного рівня плюс основи загальноекономічної 
професійної компетенції. Поглиблений (факультативний) курс має на меті 
досягнення кваліфікаційного рівня не нижче В2, засвоєння необхідного обсягу 
фахового мовного матеріалу та опанування комунікативних умінь, необхідних для 
виконання певних завдань з фаху, що потребують використання іноземної мови.  

Окрім цього, кафедра іноземних мов ініціює відновлення, а частково і 
започаткування роботи Центру сучасних європейських мов (на базі Центрів ділової 
англійської та ділової французької мов). Ці зміни зумовлені зростанням попиту на 
вивчення та вдосконалення навичок володіння та практичного застосування 
іноземних мов.  

Роботу Центру сучасних європейських мов планується здійснювати за такими 
напрямами: освітній, навчально-методичний, культурологічний, документаційно-
інформаційний. Кафедра іноземних мов пропонує загальні та спеціалізовані мовні 
курси з таких мов: англійська, німецька, французька, іспанська, польська і чеська.  
 



 
Презентація та обговорення Концепції викладання іноземних мов в ЛКА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Грудень, 2011р. 
 
7.  Семінари-тренінги у музеї Майхауген (Норвегія) 
  

З 5 по 11 грудня 2011 року у музеї Майхауген (м. Ліллехаммер, Норвегія) 
між представниками Львівського музею архітектури та побуту і провідними 
менеджерами Майхаугенського музею проходили спільні семінари. Під час одного 
із семінарів відбулася презентація з проектного менеджменту, а також 
обговорювалися шляхи покращення умов зберігання музейних експонатів. Під час 
роботи семінару переклад здійснювала викладач кафедри іноземних мов  
Балабан О. І.. 

 

 
Робочі зустрічі у музеї Майхауген (м. Ліллехаммер, Норвегія) 
 
8.  Міжвузівський англомовний семінар-тренінг 
 
        16 грудня 2011 р. з ініціативи кафедри іноземних мов та представника 
Dinternal Book Lviv Світлани Малетич відбувся міжвузівський англомовний 
семінар “Modern Approach to Testing and Assessment in EFL. Pearson Test of English 



General (Spoken Part)”, в якому взяли участь викладачі англійської мови провідних 
вузів Львова (ЛНУ ім. І.Франка, НУ “Львівська Політехніка”, Інститут банківської 
справи, Львівська державна фінансова академія) та викладачі кафедри іноземних 
мов ЛКА: доц. Ковалик Н.В., викл. Балабан О.І., ст.викл. Бенцак О.В., викл. Валько 
О.В., доц. Ванівська О.І., доц. Данилова З.В., доц. Дубравська Д.М., ст.викл. 
Зайшла Н.О., ст.викл. Лямзіна Н.К., викл. Наконечна В.П., ст.викл. Никипіло Г.С., 
викл. Онуфрик О.В., ст.викл. Степанов А.В., ст.викл. Тимочко Л.М., викл. Тишик 
Л.О. Організатори семінару – компанія ЕСТУА (офіційний представник Pearson 
Tests в Україні) та  Dinternal Book Lviv. Модератором семінару була Світлана 
Сорочинська – головний методист компанії ЕСТУА (офіційний представник 
Pearson Tests в Україні), викладач англійської мови (CELTA), екзаменатор PTE. 
Під час  роботи семінару були розглянуті такі питання: 

1. Міжнародні критерії оцінювання навичок усного мовлення з іноземної 
мови. 

2. Структура та компоненти усної частини Pearson Test of English General. 
3. Практикум з проведення та оцінювання усної частини міжнародного 

екзамену з англійської мови. 
 

 
Організатори та учасники міжвузівського навчально-методичного семінару 
“Modern Approach to Testing and Assessment in EFL. Pearson Test of English 
General (Spoken Part)” 


