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27 травня 2016 року старший викладач кафедри іноземних мов Шукатка 

Віра Гіляріївна провела відкрите практичне заняття з дисципліни «Іноземна мова 
(англійська)» на тему «Money». Студенти інституту економіки та фінансів із 
задоволенням обговорили англійською мовою значення грошей у житті людини та 
охоче презентували свої власні прибуткові ідеї з метою залучення інвестицій для 
розширення бізнесу. 

Першокурсники продемонстрували вміння вживати тематичну лексику та 
комунікативні моделі, типові для спілкування у даній сфері. Вдало підібраний 
роздатковий матеріал, аудіо- та відеозаписи, оригінальні презентації студентів 
Power Point зробили заняття динамічним,насиченим та цікавим. 

Ясність викладу матеріалу, різноманітність і змістовність форм роботи, 
невимушена атмосфера на занятті сприяли вираженню індивідуальності,творчому 
мисленню та практичному застосуванню набутих знань. 
 



 
 
 
 
 
14 травня 2016 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: «Пріоритетні питання філологічної науки та методика 
викладання іноземних мов в сучасних умовах євроінтеграції» (керівник секції – к. філол. н., доц. 
Ковалик Н.В., секретар – ст.викл. Тимочко Л.М.). 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 (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. Завідувач кафедри іноземних мов доц. Ковалик Н.В. виступила з доповіддю на 
пленарному засіданні факультету Міжнародних економічних відносин. 

 
 

 

 

Квітень, 2016 р. 

26 квітня 2016 року старший викладач кафедри іноземних мов Степанов Андрій 
Валерійович провів відкрите практичне заняття з дисципліни «Іноземна мова 
професійного спрямування (англійська)» на тему «Management Styles». Студенти-
міжнародники із задоволенням обговорили англійською мовою особливості 



застосування різних стилів менеджменту відповідно до запропонованих 
ситуативних завдань та охоче взяли участь у симулятивній мовленнєвій грі, що 
спонукала до пошуку виходів із проблемних ситуацій у бізнесі, до прояву 
креативності при прийнятті управлінських рішень. Другокурсники 
продемонстрували вміння вживати фахову термінологію та комунікативні моделі, 
типові для спілкування у діловій сфері. Викладач вдало підібрав роздатковий 
матеріал, аудіо- та відеозаписи, оригінальною була презентація Power Point. 
Ясність викладу матеріалу, багатоманітність і доцільність форм роботи на занятті, 
його комунікативне спрямування й орієнтованість на практичне застосування 
набутих знань, стимулювали творче мислення у студентів та викликали 
зацікавлення до вивчення англійської мови.  

 
 
З 18 по 23 квітня 2016 року делегація Укоопспілки очолювана заступником голови 

Правління п. Олегом Лясковцем взяла участь у роботі ювілейної Х-ої Генеральної асамблеї 
Кооперативів Європи. В рамках роботи Генеральної асамблеї українська делегація 
працювала на засіданнях Ради Євро Кооп та Глобальної Конференції Світової споживчої 
кооперації CCW.  

Засідання проходили в Брюсселі (Бельгія), в старій будівлі бібліотеки “Солвей” та 
Амстердамі (Нідерланди). Запрошені учасники та спеціальні гості Генеральної асамблеї 



обговорили питання зміцнення ділового співробітництва та обміну між членами світової 
спільноти споживчої кооперації за допомогою електронної комерції та брендової 
продукції. Учасники Генеральної асамблеї зосередили свою увагу на проблемах сучасної 
Європи. Особливу увагу було  приділено проблем пов’язаних з біженцями, які, як 
зазначалося, спричиняють соціальні та економічні труднощі у країнах Європи та 
потребують особливого контролю.  

На засіданні Правління Євро Кооп був заслуханий Звіт про ключові показники 
розвитку за 2015 рік та затверджена Стратегія роботи на 2016-2018 роки. Зі зверненням 
до спільноти Світової споживчої кооперації CCW виступили – Президент Міжнародного 
Кооперативного Альянсу Монік Леру та  Президент Кооперативів Європи Дірк Дж. 
Ленхофф. У роботі Асамблеї взяли участь представники  48 організацій з 27 країн Європи.  

Мовний супровід української делегації здійснювала старший викладач кафедри 
іноземних мов Університету п. Віра Шукатка. 

 



Студенти-міжнародники – активні учасники англомовної конференції 
1 квітня 2016 року у Львівському державному університеті внутрішніх справ відбулася щорічна 
всеукраїнська конференція іноземними мовами «Правова та правоохоронна діяльність: 
європейський 
досвід та українські реалії / Legal and Law Enforcement Activity: European Experience and Ukrainian 
Reality». На свято студентської науки зібралися представники різних вузів нашої держави, зокрема 
Львівського державного університету внутрішніх справ, Львівського національного університету ім. І. 
Франка, Львівського національного лісотехнічного університету, Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності, Львівської комерційної академії, Одеського державного університету 
внутрішніх справ, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 
Львівську комерційну академію у заході гідно представили студентки ІІ курсу спеціальності «Міжнародні 
економічні відносини», які презентували доповіді англійською мовою: 
Оксана Проць – “Prevention of Cybercrime in Ukraine” («Запобігання кіберзлочинності в Україні»); 
Надія Гавриляк – “Living in a Fishbowl” («Життя на очах у всіх»). 
Роботи студентів були опубліковані у збірнику матеріалів конференції. Окрім доповідачок, публікації 
підготували Любов Нагребна, Оксана Степанчук (“Economic Effects of Financial Crime” – «Економічні 
наслідки фінансової злочинності»), Діана Гажула (“German Experience of Police Management” – 
«Німецький досвід управління поліцією»). 
Мовні консультації студентам надавали викладачі кафедри іноземних мов: ст. викл. Степанов А.В., 

ст.викл. Зайшла Н. О., ст. викл. Тимочко Л.М. 

 

 



ГРУДЕНЬ, 2015 р. 

 

15 грудня 2015 року студенти факультету МЕВ взяли участь у VІI Міжвузівській студентській науково-
практичній конференції на тему: «SOCIAL RESPONSIBILITY: Role of Students in Modern Society», яка 
відбулася у Львівському католицькому університеті. Доповіді виголосили такі студенти факультету 
Міжнародних економічних відносин ЛКА: Олексій Гаврилов (281 гр., доповідь на тему: “How have values 
evolved in modern society, and what are the repercussions of this evolution ”), Надія Гавриляк (281 гр., 
доповідь на тему: “Social exclusion and discrimination”, Юлія Козлова (171 гр., доповідь на тему: “High 
school and university students as teachers for children from orphanages and those who are unable to study in 
schools”.  

Окрім того, деякі студенти факультету МЕВ взяли участь у конференції дистанційно та підготували 
публікації, які були надруковані у збірнику тез: // SOCIAL RESPONSIBILITY: Role of Students in Modern 
Society: Тези доповідей студентської науково-практичної конференції. 15 грудня 2015 р. / За заг. ред. 
Г.І. Курочки. – Львів : Вид-во Українського католицького університету, 2015. – 68 ст. Зокрема, були 
надруковані праці таких студентів: Проць Оксана (група 281) “Problems of Youth Unemployment and Ways 
of Its Solutions”; Наточій Катерина, Дика Ірина (група 281) “How Can Students Help in Solving the Problem 
of City Pollution”; Дзюба Софія (група 481) “Important Values in Society; Умриш Ярина (група 481) “How 
Can Students Help in Air Pollution Problem Solving”; Труш Роман (група 481) “The Importance of 
Participation in Elections and Local Government”; Щур Христина (група 481) “Community Volunteer Work”. 

 

 

 

 

ЛИСТОПАД, 2015 р. 

26 листопада 2015 року відбувся І-й етап Всеукраїнського конкурсу на краще знання іноземної мови 
(англійська мова), який проводився кафедрою іноземних мов факультету МЕВ Львівської комерційної 
академії.  

В олімпіаді взяли участь 12 студентів факультету "МЕВ" та Інституту економіки та фінансів освітнього-
кваліфікаційного рівня "бакалавр".  



Конкурсні завдання охоплювали такі тематичні аспекти мови, як культурологічна та країнознавча 
лексика, науково-популярна та суспільно-політична лексика, професійна термінологічна лексика, 
нормативна граматика англійської мови.  

За результатами олімпіади журі у складі: 

голова журі: Ковалик Н. В. к. філол. н., доц., зав. каф. іноземних мов,  

члени журі: ст. викл. Зайшла Н.О., ст. викл. Шукатка В.Г., ст. викл. Степанов А.В. визначило 
переможців.  

Переможцями першого етапу олімпіади стали:  

І місце – Козлова Юлія (гр.171) 

ІІ місце – Гаврилов Олексій (гр.281) 

ІІІ місце  – Макаренко Марк (гр.281) 

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

 



     

ВЕРЕСЕНЬ, 2015 р. 

30 вересня 2015 року викладачі кафедри іноземних мов та студенти факультету МЕВ відвідали лекції 
викладача Наньянського технологічного університету Ґері Літа (м. Сінгапур). Вибрані теми лекцій, 
зокрема це – “Вступ у глобалізацію” та “Глобалізація і досвід Сінгапуру” дали унікальну можливість 
дізнатися про шлях реформування Сінгапуру в одну із найбагатших країн з ринковою економікою, а також 
поглибити свої знання з англійської мови сфери міжнародної економіки. 

 


