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ТРАВЕНЬ, 2015 р. 

14 травня ст. викл. кафедри іноземних мов Оксана Володимирівна Бенцак провела відкрите заняття на 
тему: “Shopping – Branding – Advertising”(група 181, факультету МЕВ).  

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. Окрім того, студенти представили презентації 
своїх тематичних проектів та провели вікторину.  

Викладач продемонструвала ясність викладу матеріалу, раціональність використання часу та контакт з 
аудиторією. 

 

 

 

 

 

 



13 травня 2015 року на кафедрі іноземних мов Львівської комерційної академії в рамках проведення 
наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу 
«Академія» було проведено секційне засідання: «Актуальні питання сучасних філологічних 
досліджень та методики викладання іноземних мов у нинішніх умовах євроінтеграції» (керівник 
секції – к. філол. н., доц. Ковалик Н.В., секретар – к. філол. н., доц. Ванівська О.І.). У засіданні взяли 
участь усі викладачі кафедри та було заслухано 7 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 (когнітивне мовознавство, психолінгвістика, аналіз 
іншомовного дискурсу, лінгвопрагматика), 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 Академії, а тому викликали жвавий інтерес аудиторії та спонукали 
до активного обговорення. 

БЕРЕЗЕНЬ, 2015 р. 

25 березня 2015 року студенти факультету МЕВ Львівської комерційної академії взяли участь у VІ 
Міжвузівській студентській науково-практичній конференції англійською мовою “HIGHER EDUCATION. 
CHALLENGES AND FUTURE PROSPECTS. Конференцію організував Центр іноземних мов Українського 
католицького університету. Тематика конференції охоплювала проблеми вищої освіти, перспективи 
працевлаштування та інклюзивної освіти. Робота конференції проходила за такими напрямами: 1. Higher 
education (challenges, relevance of the knowledge; future prospects, employment). 2. Semester abroad 
(advantages & disadvantages). 3. Students with disabilities & their role in students' community.  

Детальніше у форматі PDF. 



 

ЛИСТОПАД, 2014 р. 

19 листопада 2014 року відбувся І-й етап Всеукраїнського конкурсу на краще знання іноземної мови 
(англійська мова), який проводився кафедрою іноземних мов факультету МЕВ Львівської комерційної 
академії та був cпрямований на визначення рівня знань студентів та забезпечення ними гідного 
представництва в ІІ турі Всеукраїнського етапу.  

В олімпіаді взяли участь 7 студентів І курсу факультету МЕВ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
напряму підготовки «Міжнародні економічні відносини».   

За результатами отриманих балів журі визначило та нагородило грамотами переможців: 

 І місце – Гаврилов Олексій (гр.181)  

 ІІ місце – Гавриляк Надія (гр.181)  

 ІІІ місце - Пік Богдан (гр.181) 

Зазначимо, що конкурс проходив в доброзичливій атмосфері здорової конкуренції. Студенти 
продемонстрували активність та бажання до прояву своїх знань з англійської мови. 



 

13 листопада 2014 року за ініціативи кафедри іноземних мо вакадемії відбулася V Міжвузівська 
студентська науково-практична конференція “The World Is Never the Same: Everything Comes to Pass, 
Nothing Comes to Stay/ Світ мінливий і багатогранний: усе минає ... вічним ніщо не буває”.   

У конференції взяли участь студенти Львівської комерційної академії, Українського католицького 
університету, Національного університету “Львівська політехніка”, Львівського державного університету 
внутрішніх справ та Львівсько гонаціонального лісотехнічного університету. 

На конференції від академії виступили студенти І курсу факультету Міжнародних економічних відносин 
Гавриляк Надія("Outstanding People who Changed the History / Непересічні особистості, які змінили 
історію") та Гаврилов Олексій ("Ordinary People who Changed the Course of the History / Звичайні люди, які 
змінили хід історії"). Мовні консультації студентам надавала старший викладач кафедриі ноземних мов 
Тимочко Л.М.  

Тематика доповідей охоплювала широкий спектр наріжних питань розвитку сучасності через призму 
історичних подій та непересічних і талановитих особистостей.  

 

 



ЖОВТЕНЬ, 2014 р. 

В рамках роботи мовного гуртка, який фукціонує при кафедрі іноземних мов (керівник – ст. викл. 
Тимочко Л.М.) з жовтня 2014 року було запроваджено щотижневі комунікативні англомовні заняття з 
викладачем-волонтером, носієм мови із США Кевіном Пітерсоном. Кевін має не лише навички 
викладання англійської мови, у нього – більш ніж 20 річний успішний досвід ведення власного бізнесу. 
Разом з тим, він є викладачем американської розмовної мови в American English Speaking Club та English 
Language Exchange Club у Львові.   

Поспілкуватися з носієм мови вже мали змогу студенти І-ІІІ курсів факультету МЕВ (групи 181, 281, 
381/382, 1111). Студенти зазначають мовну легкість та невимушеність у спілкуванні з викладачем-
волонтером.   

Окрім комунікативних занять, Кевін пропонує студентам брати участь у щотижневій пригодницькій грі по 
місту Лева "ScavengerHunt"/ "Полювання на непотрібні речі". Це типова американська гра, де учасники 
повинні знайти різний непотріб за визначений час. Основна умова гри – спілкування виключно 
англійською мовою та заборона на купівлю речей які потрібно знайти. 

 

ВЕРЕСЕНЬ, 2014 р. 

17.09.2014 р. студенти групи 181 і старші викладачі кафедри іноземних мов Тимочко Леся Мирославівна 
та Бенцак Оксана Володимирівна взяли часть у виїзному занятті на тему:“Визначні пам’ятки міста 
Львова”.  

Планом заняття передбачено огляд архітектурних пам’яток міста Львова та презентація індивідуальних 
проектів англійською мовою. Захід було розпочато біля пам’ятникапершомуукраїнському королю Данилу 
на площі Галицькій. Далі маршрут пройшов повз Бернардинський монастир – цілісний середньовічний 
монастирський комплекс з фортифікаційними укріпленнями, та Латинський катедральний костел – 
величну пам’яткуXIV-XVIII століть, у якій гармонійно поєднані архітектурні риси минулих епох: готики, 



ренесансу й бароко. Наступними екскурсійними етапами стали Площа Ринок – центр політичного, 
громадського, культурного і торгового життя міста протягом 500 років, серце Львова, історичний початок 
європеїзації України, та Львівський Оперний театр – архітектурна перлина Львова устилі неоренесансу, 
один з найгарніших театрів Європи. Завершальним пунктом заходу став пам’ятник геніальному 
українському поетовіТарасові Шевченку на проспекті Свободи. 

 


