
КАЛЕЙДОСКОП ОСНОВНИХ НАУКОВИХ, ОСВІТНІХ ТА 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ЗАХОДІВ 

КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

ТРАВЕНЬ, 2013 р. 

ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ ТИМОЧКО Л.М. 

22 травня 2013 відбулось відкрите заняття старшого викладача кафедри 
іноземних мов Тимочко Лесі Мирославівни на тему “Competition in 
Different Spheres of Human Activities. Competition and the Market / 
Конкуренція у різних сферах людської діяльності. Конкуренція та 
ринок” (група 381-382 факультету МЕВ). 

Методично правильно складений план, який включав різноманітні види 
роботи; кваліфіковане використання мультимедійних технологій сприяли 
ефективності заняття та стимулювали інтерес до вивчення іноземної мови, 
розвивали творче мислення у студентів. Навчальний матеріал практичного 
заняття був підібраний відповідно до програми дисципліни «Іноземна мова за 
професійним спрямуванням (англійська)». Викладач продемонструвала 
ясність викладу матеріалу, раціональність використання часу та контакт з 
аудиторією.  

 



СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 

14 травня 2013р. з ініціативи кафедри іноземних мов Львівської комерційної 
академії та Центру сучасних іноземних мов Українського католицького 
університету відбулася студентська наукова конференція "Development of a 
Personality in the University Environment / Формування особистості в 
університетському середовищі", в якій взяли участь студенти факультету 
Міжнародних економічних відносин ЛКА: Шевчук Соломія (481гр.), Лаба 
Юрій (382 гр.), Лега Олег (382 гр.), Алам Тимур (382 гр.). Студентську 
делегацію ЛКА супроводжували викладачі кафедри іноземних мов, які і були 
мовними консультантами студентів: доц. Ковалик Н.В., доц. Ванівська О.І., 
ст.викл. Тимочко Л.М., ст.викл. Зайшла Н.О., ст.викл. Степанов А.В., 
викл. Онуфрик О.В.  

Приємно зазначити, що наші студенти вибороли перші призові місця та були 
нагороджені грамотами та сертифікатами.   

 

КВІТЕНЬ, 2013 р. 

ВІДКРИТІ ЗАНЯТТЯ 

23 квітня 2013 року завідувач кафедри іноземних мов доцент Ковалик 
Наталія Василівна провела відкрите заняття на тему “Job Hunting: How to be 
Successfully Applied / Влаштування на роботу: як пройти цей процес 
успішно” (група 682 факультету МЕВ). 



Матеріал практичного заняття доц. Ковалик Н.В. був підібраний відповідно 
до програми дисципліни “Ділова іноземна мова (англійська)”. Правильно 
вибрана методика подання та опрацювання матеріалу, різноманітний 
ілюстративний матеріал та вправи, аудіо- та відеозаписи сприяли досягненню 
поставленої мети заняття, інтенсифікували навчальний процес. Організація 
заняття - вдала, чітко дотримано регламенту, що забезпечило в певній мірі 
хорошу роботу студентів. Атмосфера на занятті була динамічна, творча та 
цікава.  
Правильно вибрана методика подання та опрацювання лексичних одиниць, 
роздаткового матеріалу, аудіозаписів та мовленнєвих вправ сприяли 
досягненню поставленої мети заняття. Взаємозв’язок між викладачем та 
студентами зробив заняття цікавим та результативним. 

 

24 квітня 2013 року викладач кафедри іноземних мов Тишик Лія Орестівна 
провела відкрите заняття на тему "Leaders and Leadership / Лідери та 
лідерство".  
(група 381 факультету МЕВ) 
 Тема заняття відповідала навчальній робочій програмі. Викладач  
Тишик Л. О. влучно підібрала роздатковий матеріал, аудіозаписи та 
мовленнєві вправи, що сприяли досягненню поставленої мети заняття. 
Ефективність заняття була зумовлена вдалою комбінацією різних видів 
роботи: усного мовлення, аудіювання, проведення презентацій в Power Point 



та виконанням письмових  тренувальних вправ. Проведені дискусії та рольові 
ігри урізноманітнили заняття та сприяли засвоєнню лексичного та 
граматичного матеріалу. 

 

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 

19 квітня 2013р. студентка III курсу факультету Міжнародні економічні 
відносини Клин Олена взяла участь у 19-ій науково-практичній конференції 
ад'юнктів, курсантів і студентів (іноземними мовами) "Legal and Law 
Enforcement Activity: European Experience and Ukrainian Reality / Правова та 
правоохоронна діяльність: європейський досвід та українські реалії", яка 
відбулася у Львівському державному університеті внутрішніх справ. Клин 
Олена виступила з доповіддю на тему "Using Modern Technological 
Appliances in Education: Resumptive Review" та була нагороджена грамотою. 
Тези доповідей учасників конференції опубліковані у "Збірнику тез 
доповідей та повідомлень учасників 19-тої науково-практичної конференції 
ад'юнктів, курсантів і студентів (іноземними мовами)". 

 



ВИЇЗНЕ ЗАНЯТТЯ 

10 квітня 2013 р. викладачі кафедри іноземних мов доц.Данилова З.В., 
ст.викл.Бенцак О.В. та ст.викл.Децик Г.С. організували виїзне тематичне 
заняття зі студентами 181,182 груп факультету МЕВ у Львівському 
національному музеї ім.А.Шептицького: "Культурно-освітня спадщина 
Львова". Студенти-першокурсники мали можливість оглянути експозицію 
"Українська ікона XII-XVIII століть", ознайомитись з технікою українського 
іконопису та прослухати інформацію про неї англійською мовою.   

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ кафедри 
іноземних мов (за підсумками роботи 2012 року) 

3-4 квітня 2013 року на кафедрі іноземних мов ЛКА в рамках проведення 
наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів 
навчально-наукового комплексу “Академія” «Актуальні проблеми 
післякризового відновлення економіки України» було проведено два секційні 
засідання: 

1. «Сучасні тенденції розвитку філологічної науки» (керівник секції – к. 
філол. н., доц. Ковалик Н.В., секретар – ст. викл. Степанов А.В.), та 



2. «Методичні аспекти викладання іноземних мов в ЛКА» (керівник 
секції – к. психол. н., доц. Дубравська Д.М., секретар – ст. викл. Степанов 
А.В.). 

У засіданнях взяли участь усі викладачі кафедри та було заслухано 12 
доповідей. Засідання секцій відкрила завідувач кафедри іноземних мов доц. 
Ковалик Н.В. 

 

Викладачі кафедри іноземних мов взяли активну участь у роботі секційних 
засідань, презентували доповіді, що відображають результати наукових 
досліджень на матеріалі англійської, німецької, французької, іспанської, 
чеської мов в галузі мовознавства, літературознавства та методики 
викладання іноземних мов, із зацікавленням долучалися до обговорення та 
наукової дискусії. 



 

"Pecha Kucha LCA Morn" 

3 квітня 2012 року на кафедрі іноземних мов вперше був проведений 
навчально-пізнавальний захід у формі симулятивної гри "Ярмарок 
неординарних ідей/ “Pecha-Kucha LCA Morn”. Основна ідея заходу − 
презентація власних бізнес проектів із використанням нового формату Pecha-
Kucha.   

У заході взяли участь студенти І та ІІІ курсів факультету Міжнародних 
економічних відносин ЛКА: Лаба Юрій, Клин Олена, Ігнатюк Марія 
(студенти ІІІ курсу), Любчак Вікторія, Сенюк Юлія, Міселюк Юлія (студенти 
І курсу). Кожен доповідач підготував цікаву презентаційну доповідь, яка 
супроводжувалася неординарною підбіркою слайдів. Після презентацій 
доповідачі відповіли на запитання своїх колег студентів, обмінялися 
враженнями від побаченого. 



 

Навчально-методичний семінар «ВИКОРСТАННЯ КОМП’ЮТЕРА ТА 
ІНТЕРНЕТУ - АЛЕ ЯК?» 

БЕРЕЗЕНЬ, 2013 р.  

23 березня 2013р. викладачі кафедри іноземних мов взяли участь у цікавому 
навчально-методичному семінарі на тему: «Використання комп’ютера та 
Інтернету – але як?», який провела методист навчально-методичного центру 
освіти м. Львова п. Оксана Браткевич. В ході семінару обговорювалися такі 
питання: 

 прийоми візуалізації з допомогою комп’ютера, зокрема робота в 
PowerPoint, а   також  Photostory  та Wordle як альтернативні варіанти для 
презентацій; 

 правові питання використання інформаційних та навчальних матеріалів 
з Інтернету; 

 ефективний пошук матеріалів іноземною мовою в Інтернеті та прийоми 
його дидактизації. 



 

МОВНІ ДЕБАТИ 2013 

6 березня 2013 року, в рамках виховної роботи, викладачами кафедри 
іноземних мов, під керівництвом завідувача кафедри доц. Ковалик Н.В., було 
проведено навчально-пізнавальний захід Мовні дебати.  До участі в цьому 
заході-змаганні було запрошено найкращих студентів І – ІV курсів 
факультету Міжнародних економічних відносин.  
Тематикою мовних дебатів стали актуальні теми сьогодення: Чи можуть 
гроші купити щастя?/ Сan Money Buy Happiness?, Лідерами народжуються чи 
стають? / Are Leaders Born or Made, За і проти глобалізації / Pros and Cons of 
Globalization та Як  соціальні мережі змінили світ: Арабська весна та її 
наслідки для немусульманського світу? / How Social Networks  Changed the 
World: the Arab Spring  and its Consequence for the Non-Muslim World? 

До слова, організатором та модератором заходу виступила викладач кафедри 
іноземних мов, замісник завідувача кафедри з виховної роботи Онуфрик 
О.В.  
Активними учасниками заходу були студенти факультету МЕВ:  
Роман Труш, Софія Дзюба – група 181, Бадюкевич Катерина, Яніна 
Отчич, Тімур Алам,  Олег Лега – група 381, Соломія Шевчук, Ольга 
Іванишин –  
група 481.  



Переможці Мовних дебатів – Роман Труш, Бадюкевич Катерина, Соломія 
Шевчук, Ольга Іванишин.  

Модератор заходу – викл. Онуфрик О.В. 

 

 ВЕРЕСЕНЬ, 2012 р. 

26.09.2012 р. студенти групи 181 та викладач кафедри іноземних 
мовОнуфрик Оксана Василівна взяли участь у виїзному занятті на 
тему “Architectural Pearls of Ancient Lviv”/“Архітектурні перлини древнього 
Львова”.  Дана тема відповідає навчальному плану та робочій програмі 
дисципліни  Іноземна мова-перша (англійська), змістовому модулю і темі 
даного заняття:  “Мій дім – моя фортеця. Епохи та їх архітектурні форми.” 
Планом заняття передбачено огляд архітектурних пам’яток міста Львова та 
презентація індивідуальних проектів англійською мовою про архітектурні 
ансамблі церкви св. Андрія – пл. Соборна 3; костелу Єзуїтів – вул. 
Театральна, 11; каплиці Боїмів – площа Катедральна, 1; площі Ринок, 
Львівських античних скульптур, Чорної камяниці, італійського подвір’я 



палацу Любомирських, Венеційської кам’яниці, Вірменської церкви –вул. 
Вірменська, 7; палацу Потоцьких – вул. Коперника, 15 та Оперного театру – 
проспект Свободи, 28.  
Час проведення – 10.20-13.30 (ІІ, ІІІ пара) 
Місце проведення – центральна частина міста 

 

ЛИСТОПАД, 2012р. 

ВІДКРИТІ ЗАНЯТТЯ 

Викладач кафедри іноземних мов Онуфрик Оксана Василівна провела 
відкрите заняття на тему “Відпочинок та дозвілля. Туризм як явище 
громадського життя” 
Дата проведення –14 листопада 2012 року 

Група 181 
Курс I 

Навчальний матеріал практичного заняття був підібраний відповідно до 
програми з дисципліни: “Іноземна мова-перша (англійська)”. Структура 
заняття відповідала його меті - розвивати комунікативні вміння, творче та 
логічне мислення, ерудицію студентів, креативний підхід до вирішення 



практичних завдань. Викладач Онуфрик О.В. використала різноманітні 
аудіовізуальні матеріали, продемонструвала ясність викладу матеріалу та 
контакт з аудиторією. Ефективність заняття була зумовлена вдалою 
комбінацією різних видів роботи: усного мовлення, аудіювання, проведення 
презентацій та виконанням лексико-граматичних вправ. Елементи рольової 
гри урізноманітнили заняття та сприяли засвоєнню лексичного та 
граматичного матеріалу. Різноманітність і доцільність форм роботи на 
занятті стимулювали творче мислення у студентів. 

 

20 листопада 2012р. було проведено на високому професійному рівні 
відкрите академічне заняття доцентом Дубравською Досею 
Михайлівною на актуальну тему: «Основні типи лідерів та їх основна 
характеристика. Компанії – лідери на світовому ринку» у 281 групі 
факультету МЕВ. 
Новизна даного заняття в його змісті,  підготовці та формі проведення. 
Побудова заняття цікава, якісна, новаторська. Заняття адаптоване, візуальне, 
хороший звуковий, текстовий матеріал, по якому студенти висловлювали 
свою думку і давали правильну відповідь.  Хороша мовна підготовка 
студентів, ґрунтовне володіння мовою та матеріалом і тісна співпраця групи і 
викладача свідчать про постійну ґрунтовну роботу викладача.  

Презентація студентами  домашніх завдань в Power Point  взаємопов’язана з 
тематикою заняття  – лідерство компаній на світовому ринку. 



Атмосфера на занятті була невимушена, творча, чому сприяли і такі творчі 
завдання як малюнок під музику, рольова гра, використання технічних 
інноваційних технологій тощо. Студенти вже готові сформовані лідери, що є 
наслідком кропіткої праці викладача. Викладач – професіонал, добре володіє 
матеріалом та аудиторією, вона харизматична особистість, що й 
відображається в праці із студентами. 

Такі форми роботи свідчать про активне впровадження концепції викладання 
іноземних мов, до якої залучені і викладачі, і студенти. 

 

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 

21 листопада 2012 року кафедрою іноземних мов Львівської комерційної 
академії (ЛКА) та Центром сучасних іноземних мов Українського 
католицького університету (УКУ) було проведено студентську наукову 
конференцію іноземними мовами "Визначення перспектив майбутнього у 
світі, що змінюється" / "Envisioning Future of Education and Meeting the 
Challenges of Changing World" серед студентів І-ІV курсів ЛКА та УКУ. 



Конференція проводилася на базі кафедри іноземних мов ЛКА з 
використанням супровідних технічних засобів та Power Point. Було заслухано 
12 доповідей, що їх підготували 13 студентів: 6 студентів ІІІ курсу 
факультету МЕВ Львівської комерційної академії та 6 студентів І-ІV  курсів 
Українського католицького університету. Мовні консультації надавали 
викладачі: к. філол. н., доц. Ковалик Н. В., зав. каф. іноземних мов, доц., 
Ванівська О.І. к. філол. н., ст.викл. Лямзіна Н.К., ст.викл. Зайшла Н. О., ст. 
викл. Тимочко Л.М. та ін. 

Тематичний спектр доповідей був досить широкий: доповіді були присвячені 
проблемам розвитку економіки у глобальному світі; проблемам освіти в 
Україні та у країнах, мови яких вивчаються; проблеми інтеграції та еміграції, 
расизму та расової дискримінації, релігії у системі типів світогляду; 
найновішим досягненням інформаційних технологій, культурологічній 
тематиці тощо. У процесі дослідження студенти оперували автентичними 
матеріалами, використовували інформацію з фондів Львівської наукової 
бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України, Львівської бібліотеки іноземних 
мов, бібліотеки кафедри іноземних мов, а також інформацію глобальної 
комп’ютерної мережі Інтернет. Доповіді студентів заслуховувало журі у 
складі: Ковалик Н. В., к. філол. н., доц., зав. каф. іноземних мов ─ голова 
журі; Шевчук В.О., д. е. н., професор, проректор з наукової роботи ЛКА 
─ науковий консультант. Члени журі:викладачі Центру сучасних 
іноземних мов УКУ –  Сологуб Г.І., директор Центру; Щетина М.Й., Залізняк 
Н.І. ─ викладачі англійської мови Центру; викладачі кафедри іноземних мов 
ЛКА – к. філол. н., доц. Ванівська О.І., ст. викл. Степанов А.В., ст. викл. 
Тимочко Л.М., ст. викл. Бенцак О.В., ст. викл. Лямзіна Н.К., викл. Тишик 
Л.О., викл. Онуфрик О.В. За результатами отриманих балів журі визначило 
та нагородило грамотами переможців: І місце – Аньол Наталія (УКУ), ІІ 
місце – Доброгорська Ірина (УКУ), ІІІ місце – Іванишин Ольга (ЛКА). 



 

І-й ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ НА КРАЩЕ ЗНАННЯ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

28 листопада 2012 року відбувся І-й етап Всеукраїнського конкурсу на 
краще знання іноземної мови (англійська) серед студентів І-ІV курсів 
Факультету МЕВ та Інституту економіки та фінансів Львівської комерційної 
академії. У конкурсі взяли участь 10 студентів ЛКА (9 студентів МЕВ та 1 
студент Інституту економіки та фінансів). І-й етап Всеукраїнського конкурсу 
на краще знання іноземної мови (англійська мова), який проводився 
кафедрою іноземних мов факультету МЕВ ЛКА охоплював такі тематичні 
аспекти мови:  культурологічна та країнознавча лексика, науково-популярна 
та суспільно-політична лексика, професійна термінологічна лексика, 
нормативна граматика англійської мови. Завдання для конкурсу підготувала 
старший викладач кафедри іноземних мов Зайшла Н. О. Завдання укладалися 
згідно методичних рекомендацій та вимог. 
Слід зазначити, що відповіді студентів-учасників були зашифровані. 
Відповіді студентів перевіряли та заслуховували члени журі у складі: к. 
філол. н., доц. Ковалик Н. В., зав. каф. іноземних мов ─ голова журі; доц. 
Дубравська Д. М., ст.викл. Зайшла Н. О., ст. викл. Никипіло Г. С., викл. 
Балабан О. І.,  викл. Наконечна В. П., викл. Валько О. В. ─ члени журі. За 
результатами отриманих балів призові місця посіли такі студенти:І місце – 
Лега Олег (гр.383), ІІ місце – Стецько Ярослав (гр.182), ІІІ місце – Клин 
Олена (гр.381).  



 

Грудень, 2012 р. 

4 грудня 2012р. для викладачів англійської мови кафедри іноземних мов 
відбувся семінар,організований Агенцією іноземних мов Наталії Дячук 
"Руна" "Cambridge ESOL- certificates that open doors" 



 

ЗУСТРІЧ З АТАШЕ ПОСОЛЬСТВА ФРАНЦІЇ В УКРАЇНІ 

На початку грудня 2012 року представниками львівського відділу 
CampusFrance було проведено  презентацію освіти у Франції  та 
стипендіальних  програм для студентів старших курсів академії. В ході 
презентації студенти ознайомились із існуючими можливостями, які 
дозволяють обрати для себе освітню програму та підшукати фінансування 
для її реалізації. Йшлося, зокрема, про стипендії, які надає уряд Франції 
українським студентам для їх участі у магістерських програмах, що їх 
пропонують виші Франції.  

В межах візиту до Львова 13 грудня 2012 року Львівську комерційну 
академію відвідали пан Тьєрі Дорн, аташе з питань університетського і 
наукового співробітництва Посольства Франції в Україні, та пані Ольга 
Дорош, координатор програм мережі CampusFrance в Україні.  

В ході зустрічі з Петром Куциком, першим проректором академії,  Тетяною 
Штанько, начальником відділу міжнародних зв'язків і стратегічного 
розвитку, та Наталією Демчук, директором Центру, було обговорено існуючі 
та бажані спільні французько-українські навчально-освітні проекти. Пан 
Дорн, зокрема, відзначив активну участь Академії у програмі TEMPUS 
MODEP та позитивні результати.  



 

СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ, 2012 р. 

~ Створення Центру сучасних європейських мов ~ 

 Враховуючи зростання попиту на вивчення та практичне застосування 
іноземних мов в Україні та серед студентів Львівській комерційній академії, 
кафедра іноземних мов ЛКА у співпраці з новоствореним Центром сучасних 
європейських мов з лютого 2012 року започаткувала роботу мовних курсів, 
метою яких є вдосконалення та поглиблення знань з іноземних мов 
(англійської, німецької, французької, іспанської, чеської, польської) з 
врахуванням фахової спеціалізації навчального закладу.  

Сформовано різнорівневі групи за спеціальностями для підготовки студентів 
Академії до вступу у магістратуру. Організовано також групи для 
професорсько-викладацького складу ЛКА, де викладачі вирішили 
позмагатись зі студентами у вивченні мов. Викладачами є: ст.викл. Бенцак 
О.В., ст.викл. Лямзіна Н.К., ст.викл. Мажуга С.І., ст.викл. Тимочко Л.М., 
викл. Онуфрик О.В. Окрім кафедри іноземних мов до викладання залучено 
ст. викладача кафедри романо-германських мов Шукатку В.Г., що доводить 
тісну співпрацю обох кафедр, робота яких зводиться до досягнення спільної 
мети: оптимізації рівня й методів викладання та заохочення до навчання у 
вивченні іноземних мов у ЛКА. 

Разом з тим, на базі ЦСЄМ проводиться вивчення французької мови зі 
студентами факультету МЕВ та Інституту економіки та фінансів, які мають 
намір стати учасниками проекту TEMPUS IV. 



 ~ Семінар ~ 

14 лютого 2012 року було проведено перший спільний семінар на тему: 
“Training der Lesestrategien anhand der Hueber-Lehrwerke” /“Тренінг стратегій 
читання на основі підручників видавництва Hueber”. У його роботі взяли 
активну участь учителі 17 шкіл, ліцеїв та гімназій м. Львова, а також 
викладачі німецької мови мовних кафедр ЛКА. Керував семінаром віце-
президент Асоціації українських германістів п. Іван Лозенко. Мовою 
семінару була німецька. Присутніх привітала завідувач кафедри іноземних 
мов доц. Ковалик Н.В. і висловила надію, що гостинна та водночас ділова 
атмосфера мультимедійного класу (ауд. 121) сприятиме подальшій творчій 
роботі. 

Оскільки базовим закладом була Академія, то організатори семінару 
скористалися нагодою для того, аби коротко ознайомити учасників з 
історією, традиціями та перспективами розвитку ЛКА: був 
продемонстрований рекламний ролик та роздані матеріали для ознайомлення 
учнів старших класів шкіл. Окрім цього, ст.викл. Мажуга С.І. розповіла про 
запровадження нової концепції викладання іноземних мов на кафедрі 
іноземних мов, про відкриття при кафедрі Центру сучасних європейських 
мов та про деякі заходи позааудиторної роботи, скеровані на покращення 
навичок володіння іноземними мовами у студентів.   

 



~ СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ ~ 

Студенти Львівської комерційної академії беруть активну участь у 
студентських наукових конференціях іноземними мовами за межами ЛКА. 

Зокрема, студенти четвертого курсу факультету Міжнародних економічних 
відносин Артур Яценко (група 484) та Марія Яськів (група 483) під 
керівництвом ст. викл. А.В. Степанова взяли участь у роботі Всеукраїнської 
студентської науково-практичної конференції “Лінгвосоціокультурні аспекти 
комунікації”, яка відбулася у Національному університеті „Острозька 
академія” на факультеті романо-германських мов 2 лютого 2012 року. 

Артур Яценко виступив з доповіддю англійською мовою на тему “Linguistic 
aspects of communication of the Hispanic population in the United States” / 
“Лінгвістичний аспект комунікації іспаномовного населення США”.  

 

Марія Яськів виголосила доповідь, присвячену соціолінгвістичній ситуації 
іспанської мови в автономній області Валенсія: “Особливості мовного 
контакту іспанської та валенсійської мов”. 

 



Роботи студентів були опубліковані у збірнику матеріалів конференції: 

Студентські наукові записки. Серія "Філологічна". – Острог: Вид-во 
Національного університету "Острозька академія". – Вип. 5. – 2012. – 271 с. 

 

БЕРЕЗЕНЬ, 2012 р. 

З 11.03 по 16.03 у м. Львові перебувала місія експертів ЮНЕСКО, які 
представляли у Львові проект майбутньої ревіталізації та реставрації об’єктів 
дерев’яної архітектури у музеї Народної Архітектури та побуту. Протягом 5 
днів розглядались всі складові цього проекту, проходили презентації, 
дискусії. 

13 березня студенти групи 181 відвідали Львівський музей народної 
архітектури і побуту. Було проведено двогодинну екскурсію, під час якої 
студенти ознайомились з історією створення музею, оглянули найважливіші 
об’єкти дерев’яної архітектури, відвідали кілька храмів. Весь матеріал 
екскурсії було викладено англійською мовою. Під час зустрічі з п. Нао Хаямі 
(експерт штаб-квартири ЮНЕСКО) студенти почули розповідь про 
діяльність, яку веде ЮНЕСКО в Україні з метою збереження культурної 
спадщини, а також про основні цілі і завдання організації. 

15 березня відбувся брифінг у Львівській Міській Раді. П. Нао Хаямі (експерт 
ЮНЕСКО, м.Париж), п.Юлія Купіна (експерт ЮНЕСКО, м.Санкт-
Петербург), п. Йорген Йоргенсен (експерт ЮНЕСКО, м. Осло) відповідали на 
запитання журналістів стосовно проекту, а також розповідали про основну 
мету свого перебування у Львові.  



 

~ Екскурсії іноземними мовами ~ 

“Вуличками старого Львова”/ “Streets of Ancient Lviv” 

27 березня 2012 року в рамках Тижня іноземних мов викладачі кафедри 
іноземних мов та студенти стали учасниками екскурсійного туру Львовом на 
“Чудобусі”. Маршрут даного екскурсійного туру пролягає місцями, куди 
більшість туристів потрапляє вкрай рідко. "Переважна більшість туристів 
відвідує лише центральну частину Львова, середмістя, а до районів, куди їде 
чудо-бус, не доходять. Проте там можна оглянути і дізнатися про пам’ятки, 
що є невід’ємною частиною історії нашого міста". Маршрут Чудобуса 
починається з вул. Підвальної та охоплює вулиці М. Лисенка, Личаківську, 
Мечнікова, Левицького, Зелену, Стрийську,  Франка, Бандери, Андрея 
Шептицького, площу біля Головного залізничного вокзалу, Городоцьку, 
Шевченка, Клепарівську,  Джерельну,  проспект Чорновола, Свободи, 
Замарстинівську, Хмельницького, Кривоноса, й повертається на вул. 
Підвальну. 

Учасники екскурсійного туру – студенти І-ІV курсів факультету МЕВ. 



 

“РОМАНТИЧНА ПРАГА” / “Romantic Prague” 

З 22 по 26 березня 2012 викладач чеської мови кафедри іноземних мов Кость 
С.С. організувала для студентів ЛКА, які вивчають чеську мову, автобусний 
екскурсійний тур до міста Праги (Чеська Республіка). Студенти мали змогу 
ознайомитись з культурою, звичаями та архітектурою чеської столиці. Прага 
– це місто легенд і вважається одним з найкрасивіших міст Європи, яке 
багато століть захоплює і не перестає дивувати. Студенти ЛКА відвідали такі 
пам’ятки архітектури як Старомнєстска площа, Астрономічний годинник, 
чудовий храм Діви Марії перед Тином, легендарний Карлів міст, Злата 
вулиця, Вацлавська площа, Карлова вулиця, Градчанська площа, 
Шварценберзький палац і зміна варти біля Празького граду – резиденції 
чеських королів. Завершився тур вечірньою екскурсією на кораблику по річці 
Влтаві, яка є не просто річкою, а цілою історією Чехії. 



 

КВІТЕНЬ-ТРАВЕНЬ, 2012 р. 

~ Тиждень іноземних мов ~ 

З 26.03 по 5.04.2012р. кафедрою іноземних мов проводився Тиждень 
іноземних мов, в якому взяли участь студенти факультету МЕВ, Інституту 
економіки та фінансів та юридичного факультету ЛКА. В рамках Тижня 
пройшли заходи навчально-пізнавального характеру: тематичні заняття, 
інтернет-заняття, екскурсії та перегляд фільмів іноземними мовами, конкурс 
художніх постерів, тематичний круглий стіл, зокрема: 

1) Тематичні заняття “Єврокриза: Порівняльна характеристика європейських 
економік” / “The Eurozone’s  Crisis: Comparing Euro Economies.”, “Основи 
кожної держави – це освіта її молоді’” / “The Foundation of Every State is the 
Education of its Youth” (викладачі: викл. Онуфрик О.В., ст.викл. Никипіло 
Г.С.) 

2) Інтернет-заняття: “Translation of authentic electronic economic newspaper 
fragments.” /“Особливості перекладу фрагментів електронних газетних 
англомовних видань економічної тематики”, “Історія компанії” / “Company 
History. Company Development” (викладачі: викл. Наконечна В.П., доц. 
Ковалик Н.В.) 

3) Навчально-методичний семінар на тему: “Використання комп’ютерних 
технологій на заняттях з німецької мови”  



 

4) Перегляд фільмів іноземними мовами (викладачі:  доц. Дубравська 
Д.М, викл. Балабан О.І., викл. Онуфрик О.В., викл. Кость С.С., викл. Кость 
С.С.,ст. викл. Степанов А.В.) 

5) Конкурс художніх постерів “Львів – місто дощу, романтики і вічних 
легенд” / “Lviv - a city of rain, romanticism and eternal legends”, “Якщо у 
березні вода не тече, у квітні трава не росте.” /  “April showers bring May 
flowers” (викладачі кафедри)  



 

6) Тематичний круглий стіл “Інновації і креативність як ключ до 
конкурентоспроможності на глобальному ринку” / “Innovations and creativity 
as the key to success in global competition” (викладачі: доц. Ковалик Н.В., викл. 
Онуфрик О.В., доц. Ванівська О.І., доц. Дубравська Д.М.). 

Активні учасники круглого столу: Лега О. (282 гр.), Іванишин О. (381 гр.), 
Строгуш І. (381 гр.), Алам Т. (281 гр), Петрів Д. (381 гр.), Уваренко Є. (381 
гр.), Єфименко М. (481 гр.), Самусевич Ю. (483 гр.), Лотоцька Н. (483 гр.), 
Яценко А. (484 гр.), Духневич М. (484 гр.), Грицак К. (592 гр.) 



 

7) Родзинкою Тижня іноземних мов став художньо-мистецький захід, котрий 
отримав великий резонанс у стінах Академії і засвідчив справжню 
майстерність та вміння викладачів кафедри організувати захід – віртуальну 



екскурсію вуличками стародавнього Львова для іноземних туристів – 
потенційних гостей чемпіонату з футболу “Євро 2012”. Назва вечора була 
промовистою – “Львів на долоні”.  

Декорації, цікавий насичений сценарій, оригінальні реквізити, затишна 
атмосфера – це те, що вирізняло свято на фоні типових студентських подій. 
Учасниками дійства були в основному студенти факультету МЕВ, а також 
Інституту економіки та фінансів, юридичного факультету. (Ідея вечора: 
Ковалик Наталія Василівна, доцент, зав. кафедри іноземних мов. Викладачі-
сценаристи: ст. викл. Бенцак Оксана Володимирівна та викл. Тишик Лія 
Орестівна).  

Викладачі-консультанти: Зайшла Наталія Олексіївна, Мажуга Софія Ігорівна, 
Демчук Наталія Михайлівна, Степанов Андрій Валерійович, Кость Соломія 
Степанівна, Стадник Віра Ярославівна, Онуфрик Оксана Василівна, 
Никипіло Галина Степанівна, Лямзіна Наталія Костянтинівна, Тимочко Леся 
Мирославівна. 

Дійові особи вечора: Паливода Юра (гр. 181), Мельник Ярослав (гр. 181), 
Кушнірчук Володимир (гр. 281), Франкевич Юлія (гр. 281), Алам Тимур (гр. 
281), Лаба Юрій (282), Савка Олександр (гр. 281), Отчич Яніна (гр. 281), 
 Покладок Олег (гр. 282), Гнатюк Марія (гр. 282), Кічай Оксана (гр. 282), 
Король Роман (гр. 282), Белаш Олег (гр. 281), Лега Олег (гр. 282), Гриньків 
Марія (гр. 281), Гриньків Оксана (гр. 281), Уваренко Єлизавета (гр. 381), 
Роздайбіда Галина (гр. 481), Голубенко Артур (гр. 482), Терлецька Софія (гр. 
482), Яськів Марія (гр. 483), Яценко Артур  (гр. 484), Олексин Соломія (гр. 
484). 

 



~ КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ~ 

Конференція професорсько-викладацького складу кафедри іноземних мов 
ЛКА на тему: “Філологічні дослідження та їх застосування на практиці” / 
“Philological research and its practical application” 

На кафедрі іноземних мов ЛКА згідно з програмою наукової конференції 
було проведено секційні засідання “Філологічні дослідження та їх 
застосування на практиці” (модератор – к. філол. н., доц. Ковалик Н.В., 
секретар – ст. викл. Степанов А.В.) та “Сучасні дослідження в галузі 
методики викладання іноземних мов” (модератор – к. психол. н., доц. 
Дубравська Д.М., секретар – ст. викл. Степанов А.В.), які відбулися 4 квітня 
2012 р. У засіданнях взяли участь 15 викладачів та було заслухано 15 
доповідей.  

 

~ СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ ~ 

10 квітня 2012 року у Львівському державному університеті внутрішніх 
справ відбулася 18-та науково-практична студентська конференція 



іноземними мовами “Організація та охорона громадського порядку під час 
проведення масових заходів (в рамках Євро - 2012)”. 

У конференції взяли участь студенти факультету Міжнародних економічних 
відносин: Юля Ємельянова та Наталя Турчин (мовний консультант – ст. 
викл. Мажуга С.І.) з доповідями німецькою мовою на теми: “Vorbereitungs- 
und Sicherheitsmassnahmen bei der Olympischen Sommerspielen in London, 
2012”/ “Заходи безпеки при підготовці Літніх олімпійських ігор у Лондоні”, 
“Zweckmaessigkeit der Durchfuerung Euro 2012 in der Ukraine und seine Folgen 
fur die Wirtschaft” / “Доцільність проведення Євро-2012 в Україні та його 
наслідки для економіки”, а також студенти Інституту економіки та фінансів 
Юрій Якимишин і Тарас Грипа (група 161) з доповіддю англійською мовою 
на тему: “Financial costs and funding of public order maintenance during Euro - 
2012” / “Фінансові витрати і фінансування громадського порядку під час 
Євро-2012” (мовний консультант – ст. викл. Степанов А.В.).  

Праці студентів були опубліковані у збірнику матеріалів конференції: 
Організація та охорона громадського порядку під час проведення масових 
заходів (в рамках Євро - 2012): тези доповідей та повідомлень учасників 18-
тої науково-практичної конференції ад'юнктів, курсантів і студентів 
(іноземними мовами). – Львів: ЛДУВС, 2012. – 183 с. 

 

~ ВИХОВНА БЕСІДА ~ 
 “Студент – студентові: молодь ЛКА проти наркотиків!”, яка відбулася 24 
квітня 2012. Кафедра іноземних мов спільно з кафедрою кримінального права 



юридичного факультету провели захід, спрямований на формування 
здорового способу життя студентської молоді ЛКА. Мета виховного заходу – 
довести до свідомості студентів, що шкідливі звички є основною причиною 
порушення здоров'я; формувати в студентах негативне ставлення до 
шкідливих звичок, виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я. 
Цільова аудиторія – студенти І-ІІ курсів факультету МЕВ ЛКА. 

 

 


