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КВІТЕНЬ, 2014 р. 

24 квітня 2014 року на кафедрі іноземних мов ЛКА в рамках проведення наукової конференції 
професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу “Академія” «Шляхи 
стимулювання внутрішнього попиту в економіці зі значним борговим навантаженням» було проведено 
секційне засідання: «Філолого-методичні дослідження та їх впровадження у практику викладання 
іноземних мов» (керівник секції – к. філол. н., доц. Ковалик Н.В., секретар – ст. викл. Степанов А.В.). У 
засіданні взяли участь усі викладачі кафедри та було заслухано 9 доповідей.  

Презентовані доповіді викладачів кафедри стосуються актуальних проблем сучасної лінгвістики, 
літературознавства, лінгводидактики. Пріоритетними є наукові дослідження за такими напрямками: 
лінгвістичні аспекти вивчення мови та мовлення, сучасне термінознавство, розвиток та функціонування 
терміносистем, аналіз іншомовного дискурсу, лінгвопрагматика, семантичні студії, літературознавчі 
розвідки, актуальні проблеми методики викладання іноземних мов у вищій школі. 

Доповіді відзначилися глибиною опрацьованого матеріалу, оригінальним підходом до розв’язання 
поставлених завдань, орієнтованістю на практичне застосування результатів наукових досліджень у 
процесі викладання іноземних мов в ЛКА, а тому викликали жвавий інтерес аудиторії та спонукали до 
активного обговорення. 

 



 

14 квітня 2014 року відбулося відкрите заняття викладача кафедри іноземних мов Кость Соломії 
Степанівни з дисципліни «Іноземна мова (чеська)». Студенти IV курсу факультету МЕВ мали можливість 
поспілкуватися на дуже популярну у Львові тему: «Co si dáte? V kavárně / Що Ви собі замовите? У 
кав’ярні». Запропонована ситуація для студентів загалом знайома, а тому вони спілкувалися легко та 
невимушено.  

Матеріал практичного заняття був підібраний згідно з програмою дисципліни “Іноземна мова (чеська)”. 
Викладач влучно підібрала роздатковий матеріал, аудіозаписи та мовленнєві вправи, що сприяли 
досягненню поставленої мети заняття − розвинути творче мислення у студентів та викликати 
зацікавлення до вивчення чеської мови як іноземної. 

 

10 квітня 2014 року студенти II-VI курсів факультету МЕВ Львівської комерційної академії взяли участь у 
IV міжвузівській науково-практичній конференції англійською мовою на тему "Питання ідентичності 
у контексті глобалізації // The Issue of Identity in the Context of Globalization". Конференцію 
організували Центр іноземних мов Українського католицького університету та кафедра іноземних мов 
Львівської комерційної академії.    

З доповідями виступили такі студенти: Алам Тимур (482 гр.), Лаба Юрій (482 гр.), Яремко Софія (281 гр.), 
Умриш Ярина (281 гр.), Труш Роман (281 гр.), Стецько Ярослав (282 гр.), Віхров Максим (282 гр.). 
Студенти Академії продемонстрували не лише високий рівень володіння англійською мовою, а й свою 
майстерність та оригінальність у презентації власних наукових досліджень. 



 

ЛИСТОПАД, 2013 р. 

Відеоролик кафедри іноземних мов ЛКА до 20-ти річчя факультету МЕВ. 

12 листопада 2013 року кафедра іноземних мов Львівської комерційної академії та компанія «Dinternal-
Books» (Львів) провели англомовний навчально-методичний семінар щодо можливості підготовки та здачі 
міжнародних мовних та професійних іспитів кваліфікації LCCI. 

Семінар проводив дипломований викладач англійської мови CELTA та DELTA Роберт Хартіган (м. 
Лімерик, Ірландія).  

Програма семінару складалася з двох етапів:  

 - перший етап полягав у наданні  загальної інформації щодо можливості підготовки та здачі міжнародних 
мовних та професійних іспитів кваліфікації LCCI, які були засновані Лондонською торговельно-
промисловою палатою і є провідними у більш ніж 100 країнах світу; 

 - другий етап − навчально-методичний тренінг для викладачів англійської мови ЛКА за оновленою 
версією підручника «Market Leader». 

У семінарі взяли участь студенти факультету МЕВ, юридичного факультету та студенти ІЕіФ. 

 Під час семінару проводився книжковий ярмарок.  



 

Викладач кафедри іноземних мов Балабан Олена Ігорівна проходила стажування на запрошення 
Директорату Культурної Спадщини Норвегії та дирекції музею Майхауген у Ліллехаммері( Норвегія), за 
рекомендацією Музею Народної Архітектури та Побуту у Львові . Під час стажування 15 червня 2013 року 
в Майхаугені було відкрито виставку "Український Народний Костюм Західної України". Експонати були 



привезені з Львівського Музею Народної Архітектури та Побуту.

 
 

ВЕРЕСЕНЬ, 2013 р. 

17 вересня 2013 року доцент кафедри іноземних мов Ванівська Ольга Іванівна провела відкрите заняття 
на тему “Professional identification. Producing new ideas is the key to success / Професійна 
ідентифікація. Продукування нових ідей – ключ до успіху.” (група 281 факультету МЕВ). 

Матеріал практичного заняття доц. Ванівської О.І. був підібраний згідно з програмою дисципліни 
“Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)”. План відкритого заняття включав 
різноманітні види робіт із використанням інноваційних наочно-технічних засобів. Професійно підібрані 
ілюстративні матеріали, відеоролики, грамотно складені вправи і тестові завдання сприяли поглибленню 
знань студентів із проблематики професійного спрямування. Викладач продемонструвала ясність викладу 
матеріалу, раціональність використання часу та контакт з аудиторією. 



 

ЛИПЕНЬ, 2013 

21-27 липня 2013 р. у Женеві (Швейцарія) відбувся Міжнародний Конгрес Лінгвістів. Серед п’яти 

українців, які отримали ґрант, була й доцент кафедри іноземних мов ЛКА Дося Михайлівна Дубравська, 

яка виступила з доповіддю “Феномен англійських композитів”. Програма конгресу була дуже 

насиченою і цікавою. Була можливість відвідати лекції та доповіді багатьох відомих лінгвістів, зокрема 

одного із корифеїв лінгвістики Наома Хомського. 



 


