
Червень Студенти різних континентів і держав вивчають українську 

мову в нашому Університеті, що дає змогу іноземцям краще пізнати нашу 

країну. Про труднощі міжкультурної комунікації під час початкового етапу 

навчання української мови арабських студентів  може немало розповісти з 

власного досвіду викладач кафедри іноземних мов Соломія Степанівна Кость, 

яка допомагає сформувати комунікативну компетенцію студента-іноземця – 

Ахмеда Фадхеля. 

Викладач з неабиякою відповідальністю підходить до кожного заняття, 

аби якісно забезпечити студентів комплексом мовних знань на основі якісного 

сучасного автентичного навчального матеріалу до свідомого використання 

української мови в подальшому житті та роботі. Під час занять викладач 

всіляко намагається збагатити їхній словниковий запас, залучає до активної 

мовленнєвої діяльності і підтримує її протягом заняття. Комунікативна 

атмосфера пронизує все заняття, але й без мови міміки та жестів тут теж не 

обійтися. Чергове підтвердження: всі методи хороші. 

 Слід зазначити, що студенти з неабиякою пристрастю, особистісною 

зацікавленістю приступають до  навчання, тому що викладач працює над їх 

мотивацією: матеріал, що використовується на занятті є доволі цікавим, 

прийоми роботи з навчальним матеріалом приваблюють студентів. На 

мотивацію навчання позитивно впливає сприятливий психологічний клімат на 

занятті. Атмосфера спокійної врівноваженості, взаємної довіри, відчуття 

рівноправності, партнерства у спілкуванні викликає у студентів-іноземців 

задоволення від навчального процесу, бажання брати в ньому участь. 

 

 



 

 
 

29-30 травня Свято романської філології в Ягеллонському 

університеті 

125 років минуло з моменту заснування романської філології в 

Ягеллонському університеті Кракова. 

Міжнародний колоквіум під назвою: Le passé et le présent : rencontres 

des idées (Минуле і майбутнє: зустріч ідей) відбувся під високим патронатом 

Президента університету та мера міста Кракова.  

Викладач кафедри іноземних мов Наталія Демчук мала честь взяти участь 

у Колоквіумі 29-30 травня 2017, поринути в академічну атмосферу 

найстарішого університету Польщі та почути виступи професорів відомих 

європейських університетів, які відкрили пленарне засідання (Gilles Siouffi 

(Paris IV-Sorbonne), Charles Mazouer (Bordeau III), Michel Brand (Université de 

Pau), Paul Aron (ULB Université), випускників та відомих особистостей, 

пов'язаних з цим університетом. 

У промовах зазначалася важлива роль університету як важливого центру 

академічного життя Польщі та Європи, у якому і надалі відводять серйозне 

місце мовній та дидактичній підготовці студентів та науковців, зосереджених 

на дослідженнях в галузі романської філології: мови, літератури, культури та 

методології з позицій синхронії та діахронії.  

Згадуючи минуле, доповідачі наголошували й на тому, що знання 

іноземних мов (не однієї, а кількох!!!), зокрема, французької, яка ніколи не 

втрачала свого шарму, сьогодні, як ніколи раніше, є візою у Європу та світ.  



 

 
 

 
 

12 травня 2017 року кафедрою  іноземних мов Львівського торговельно-

економічного університету було проведено секційне засідання наукової 

конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів.  



Тема засідання «Пріоритетні питання філологічної науки та методика 

викладання іноземних мов в сучасних умовах євроінтеграції» (керівник секції – 

к. філол. н., доц. Ковалик Н.В., секретар – к. філол. н., доц. Демчук Н.М.).  

Програма конференції включала сім доповідей на мовознавчу, літературознавчу 

та методологічну тематику: функції конвертованих слів; місце дипломатичного 

дискурсу; латинська основа термінів маркетингу; побудова синонімічного ряду 

іменників; структурні особливості демінутивів в англійській, французькій та 

іспанській мовах; філософія у репортажній творчості Ричарда Капусцінського; 

інновації у засвоєнні іноземної мови молодшими спеціалістами. 

Виконані викладачами дослідження допомагають виявити ті найактуальніші з 

погляду практичного використання, і перспективні, в науковому плані напрями 

лінгвістичних розвідок, які надалі сприятимуть досконалішому аналізу природи 

та тонкощів процесів, що відбуваються у сфері викладання іноземних мов.  

 
 
 



5 квітня 2017 року у Хмельницькому університеті управління та права 

відбулася щорічна IХ Всеукраїнська студентська наукова конференція 

“Foreign Languages in Use: Academic and Professional Aspects” / «Практичне 

застосування іноземних мов в академічному та професійному аспекті». 

Основні тематичні напрямки конференції стосувалися економіки, менеджменту 

та державного управління; правових, мовних та країнознавчих аспектів.  

Для участі в англомовному заході зібралися представники вузів різних міст 

нашої держави, а також Республіки Білорусь та Польщі. 

Львівський торговельно-економічний університет у заході гідно представила 

активна учасниця СНТ факультету МЕВ та ІТ, студентка ІІІ курсу напряму 

підготовки «Міжнародні економічні відносини» Оксана Проць, яка на 

пленарному засіданні презентувала доповідь англійською мовою: “Foreign 

Investments in Lviv Region: Today and Tomorrow” / «Іноземні інвестиції у 

Львівську область: сьогодення та майбутнє». Мовні консультації студентці 

надавав ст. викл. Степанов А.В. 
 

 
 
4 квітня 2017 року студенти факультету МЕВ та ІТ взяли участь у IХ 

Студентській науково-практичній конференції "Emotional Intelligence. 

Understanding Onеself and Others", яка відбулась в Українському 

католицького університету. Наш заклад -- Львівський торговельно-економічний 

університет --  представляв студент групи 381 факультету МЕВ та ІТ 



Макаренко Марк, який виголосив доповідь на тему: "Understanding Oneself 

and Others on the Workplace" (науковий консультант: доц. Ковалик Н.В.). 

Тематика доповідей охоплювала різні аспекти поняття емоційний інтелект як 

групи ментальних здібностей, які беруть участь в усвідомленні та розумінні 

власних емоцій та емоцій оточуючих. Доповідачі презентували доповіді, які 

стосувалися субкомпонентів емоційного інтелекту, зокрема саморозуміння; 

комунікативного потенціалу; адаптаційних здібностей; антистресового 

потенціалу; загального настрою. Учасники конференції охоче взяли участь у 

дискусії, обговоривши такі питання, як стійкість до стресів, самоконтроль, 

здатність розпізнавати свої емоційні стани, здатність формувати відносини і 

взаємодіяти з іншими людьми, працювати з іншими для досягнення спільної 

мети. 

Студенти, які взяли участь у конференції, отримали відповідні сертифікати.  

Окрім того, студенти факультету МЕВ та ІТ взяли участь у конференції 

дистанційно та підготували публікації до збірника тез: // Emotional Intelligence. 

Understanding Onеself and Others: Тези доповідей студентської науково-

практичної конференції. 4 квітня 2017 р. / За заг. ред.Г.І. Курочки. – Львів: Вид-

во Українського католицького університету, 2017. Зокрема, була надрукована 

праця студентки Регей Ольги (група 181) "Emotional Intelligence: Be a Better 

Leader" (мовний консультант ст.викл. Тимочко Л.М.) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1


 

Екскурсії: 

9 грудня 2016 р., студенти І курсу спеціальності “Міжнародні економічні 

відносини” під керівництвом ст. викл. Степанова А.В. та ст. викл. Тимочко 

Л.М. взяли участь у виїзному занятті на тему: “Історія університету 

викарбувана у бронзі та архітектурі Львова”. Планом заняття передбачено 

огляд визначних архітектурних пам’яток міста Львова, зокрема місць та 

будівель, де історично розташовувався університет, та презентація 

індивідуальних проектів англійською мовою. Особливу увагу було приділено 

будівлям, де раніше розташовувалися навчальні заклади, які еволюціонували у 

сьогочасний Львівський торговельно-економічний університет: Національний 

академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької, 

відомий як будинок Скарбека, у приміщенні якого 2 жовтня1899 

рокувідбулося офіційне відкриття Державної торговельної школи; та будівлю 

по вул. Лесі Українки (раніше Скарбківській, 39), дерозміщувалася Вища 

торговельна школа, яка 1902 року здобула статус Торговельної академії. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F


Студенти успішно виконували роль екскурсоводів, оповідаючи англійською 

мовою історію нашого міста та рідної альма-матер. 

 
 

7 грудня 2016 р., студенти І курсу спеціальності “Менеджмент” (гр. 0911) 

та “Харчові технології” (гр.1511) під керівництвом викл. Цюк О.А. та викл. 

Романчук Л.Є. взяли участь у виїзному занятті на тему: “Легенди Львова: 

Палац Потоцьких” (м. Львів вул. Коперника,15) . Студенти дізналися ким був 

Альфред Потоцький, відомий як меценат і палкий поціновувач французької 

архітектури. Він замовив побудову резиденції (зараз знана як Палац 

Потоцьких) паризькому архітектору Луї Доверн'є. 



 

 

Перегляд та обговорення відеофільмів іноземною мовою: 

1 грудня та 9 грудня 2016р. в рамках проведення Тижня пізнавально-

навчальних заходів іноземними мовами присвяченого відзначенню 200-річчя 

Львівського торговельно-економічного університету було проведено практичне 

заняття з переглядом та обговоренням відеофільму іноземною мовою “My Big 

Fat Greek Wedding” . У перегляді та обговоренні фільму взяли участь студенти 

гр. 1421, 1021, 241та 192 та ст.викл. О.А. Березюк, ст.викл. Л.Г.Якубовська, 

викл. Л. Є. Романчук та О.А. Цюк. 



 
 

2 грудня 2016 р. викл. С.С. Кость провела тематичне заняття з переглядом 

та обговоренням документального фільму про Чехію – "Історія, традиції та 

культура Чеської республіки". 

 

 

Тематичні заняття: 

2 грудня та 6 грудня  2016 p. викладачі Оксана Андріївна Цюк та Лілія 

Євгенівна Романчук провели тематичне заняття зі студентами 1421гр. та 1021гр. 

на тему: “Academic Curriculum Vitae”. 

 



Відкриті заняття: 

7 грудня 2016р. ст. викл. кафедри іноземних мов Іванна Іванівна Барнич 

провела відкрите заняття з дисципліни “Латинська мова” на тему: “Res mancipi 

et nec mancipi” (манципні та неманципні речі) (група 002, юридичний 

факультет). 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. Викладач продемонструвала 

ясність викладу матеріалу, раціональність використання часу та контакт з 

аудиторією. Були присутні: к. філол. н, доцент, завідувач кафедри іноземних 

мов  Н. В. Ковалик, старший викладач  Л. Г. Якубовська, викладачі Л. Є. 

Романчук, О. А. Цюк. 

 
 

Конкурси: 

 

Конкурс на краще знання іноземної мови (англійської). 

6 грудня 2016 року відбувся І-й етап Всеукраїнського конкурсу на краще 

знання іноземної мови (англійська мова), який проводився кафедрою іноземних 

мов факультету МЕВ Львівського торговельно-економічного університету та 

був націлений на визначення рівня знань студентів та забезпечення гідного 

представництва студентів Університету в ІІ турі Всеукраїнського етапу.  

В олімпіаді взяли участь 7 студентів факультету “МЕВ” та Факультету 

товарознавства, управління та сфери обслуговування освітнього 

кваліфікаційного рівня бакалавр. 

Члени журі розробили завдання для учасників олімпіади, а також прозорі 

критерії оцінювання з метою визначення потенційних можливостей присутніх 



студентів, а також ступінь готовності до виконання завдань підвищеної 

складності. 

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 та складалися з чотирьох завдань: 

Конкурсні завдання проведеної олімпіади за своїм змістом були 

наближені до завдань другого етапу Всеукраїнської олімпіади. 

За результатами олімпіади журі у складі:  

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

члени журі: Зайшла Н. О. ст. викл.; Степанов А. В. ст. викл.;  

Тимочко Л. М. ст. викл.  визначило переможців. 

Переможцями першого етапу олімпіади стали:  

І місце – Шевчук Софія (181 гр.) 

ІІ місце – Юрчук Максим (151 гр.) 

ІІІ місце – Максимів Артем (181 гр.), Ощурко Євгенія (1021 гр.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 грудня 2016 року, в рамках проведення Тижня пізнавально-навчальних 

заходів іноземними мовами присвячений відзначенню 200-річчя Львівського 

торговельно-економічного університету, завідувач кафедри іноземних мов доц. 

Наталія Василівна Ковалик провела Internet-заняття на тему “My Profitable 

Dream” (група 381, факультет МЕВтаІТ). Студентам було запропоновано у 

напівжартівливому тоні спроектувати власне "прибуткове" майбутнє. Загалом, 

в аудиторії панувала творча атмосфера з елементами дискусії та "здорової 

конкуренції".  
 

 



10 березня 2017 року відбулася зустріч викладачів кафедри іноземних мов із 

директором компанії ЕСТУА, офіційним представником Пірсон Тестів в 

Україні Альоною Зарахович. Семінар організував Міжнародний освітньо-

методичний центр PEARSON-DINTERNAL, завданням якого є співпраця у 

сфері впровадження новітніх освітніх та екзаменаційних технологій, а також 

розширення міжнародного співробітництва серед загальноосвітніх навчальних 

закладів України. На зустрічі викладачі кафедри мали змогу ознайомитися не 

лише із новими розробками он-лайн навчання, але й із запровадженням у 

навчальний процес технології змішаного навчання (Blended Learning). 

 

 

 

 



6 жовтня 2016 року кафедра іноземних мов ініціювала проведення 
навчально-методичного семінару для викладачів німецької мови. У роботі 
семінару взяло участь 28 викладачів німецької мови провідних вишів 
Львова. Референт видавництва Hueber п. Евангелія Карагіаннакіс 
ознайомила присутніх із новинками видавництва, орієнтованими на 
студентів. Основна увага буда відведена інтерактивному спілкуванню з 
викладачами, а основною темою цього спілкування була підготовка 
студентів до автономного на активного навчання з серією підручників 
Sicher! для мовних рівнів від В2 до С1. 
 Після семінару викладачі мали змогу детально ознайомитися із 
виставкою підручників, зокрема, для вивчення німецької як мови 
професійного спілкування (напрями: туризм, готельна справа, медицина), 
детальну інформацію по кожному з яких давала  офіційний представник 
видавництва Hueber  в Україні п. Ірина Михайлова. 
 

 



 


