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24 квітня 2018 року, в рамках проведення Тижня навчально-пізнавальних заходів 

іноземними мовами, завідувач кафедри іноземних мов доцент Ковалик Наталія 

Василівна провела тематичне заняття на тему “Youth and Privileges / Молодь та 

привілеї” (група 481, факультет МЕВта ІТ).  

Аби розкрити проблематику заняття  викладачем було використано автентичний 

відео ролик сюжет якого побудовано на наріжних проблемах молоді. В атмосфері 

дружньої дискусії було опрацьовано нову лексику, пояснено значення основних 

термінів, використаних у відео ролику та обговорено ряд питань "оголених" у сюжеті. 

Студентами, за сприянням викладача, були проведені різноформатні паралелі 

відношення та адаптації молоді у суспільстві. 

Загалом, взаємозв’язок між викладачем та студентами зробив заняття цікавим та 

результативним. 

  

24 квітня 2018 року ст.викл. Тимочко Л. М. провела тематичне заняття "Human 

Rights in the Hospitality Industry / Права людини у сфері індустрії гостинності" із 

студентами І курсу спеціальності "Готельно-ресторанна справа". Студенти мали змогу 

обговорити дотримання законів про права людини у готельно-ресторанній галузі, 

зокрема дискримінацію на основі будь-якої з характеристик: раси, релігійних 

переконань, кольору шкіри, статі, фізичної чи психічної неповносправності, 

походження, сімейного стану, джерела доходу, сімейного статусу. Було зазначено, що 



постачальники послуг гостинності повинні чесно та справедливо ставитися до гостей 

та клієнтів, оскільки вони несуть відповідальність за те, щоб надані ними послуги не 

містили дискримінації. 

23 квітня 2018 року студенти першого та другого курсів спеціальностей 

«Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування» і «Облік та оподаткування» 

переглянули документальний фільм англійською мовою «Корпорація Енрон» (Enron: 

The Smartest Guys in the Room). Це історія про створення, діяльність та доведення до 

банкрутства одної з найбільш успішних американських енергетичних компаній того 

часу. Навчальний фільм не лише сприяє засвоєнню загальноекономічної та фінансової 

й бухгалтерської термінології, а й 

знайомить студентів із законами 

організації бізнесу, діяльністю 

фінансових ринків, повсякденною 

роботою трейдерів на біржі, 

загальними концепціями фінансового 

менеджменту, стилем життя вищого 

керівництва корпорації. Після 

перегляду фільму ст. викл. 

Степанов А.В., ст. викл. Тимочко 

Л.М. та ст. викл. Зайшла Н.О. провели у відповідних групах тематичні заняття 

“Corporate Finance Investments and Risk Management”. Студенти обговорили 

англійською проблемні аспекти керівництва компанією, недосконалість фінансового 



менеджменту, етичні питання 

ведення бізнесу, банкрутство 

внаслідок фінансових махінацій, 

підроблення бухгалтерської 

звітності, ризикованій торгівлі 

енергетичними ф’ючерсами та 

похідними фінансовими 

інструментами, нелегальній 

діяльності в офшорних зонах тощо. Запропоновані види роботи на занятті 

стимулювали до креативності, розвитку мислення та активного висловлення думки 

англійською мовою. 

18 квітня 2018 року студенти першого курсу спеціальностей «Міжнародні 

економічні відносини» та «Правознавство» під керівництвом ст. викл. Степанова 

А.В., ст. викл. Тимочко Л.М. та ст. викл. Зайшлої Н.О. взяли участь у виїзному 

занятті-екскурсії англійською мовою. 

Програмою заходу передбачено огляд 

визначних архітектурних пам’яток Львова 

та презентація індивідуальних проектів 

англійською мовою про цікаві легенди 

нашого міста. 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 жовтня 

1899 року відбулося офіційне відкриття 

Державної торговельної школи; та будівлю 



по вул. Лесі Українки (раніше Скарбківській, 39), де розміщувалася Вища торговельна 

школа, яка 1902 року здобула статус Торговельної академії. Студенти успішно 

виконували роль екскурсоводів, оповідаючи англійською мовою історію нашого міста 

та рідної альма-матер.  

26 квітня 2018 року студенти ІЕФ та факультету ТУСО, що вивчають німецьку 

мову, відвідали виставку сучасного живопису Берлінські ремінісценції (арт-салон 

"Штука")  

   

 

16 квітня 2018 року в межах Французької 

весни в Україні доц. Демчук Н.М. разом із 

студентами 2 курсу спеціальності "Реклама" 

побували на концерті маестро Максіме Заккіні 

(Франція), який виконав на фортепіано твори, 

написані для гри лівою рукою. Це була унікальна 

нагода послухати звучання таких творів класики, 

якщо враховувати факт, що у світі їх написано 

всього 600! (фото з музикантом). 

 

 

1-2 травня 2018 року Ukrainian-Austrian 

bridge. Ст. викл. Березюк О.А. та доц. Костенко А.В. зорганізували зустріч із 



власником австрійської IT компанії Taoweb Ріхардом Тометіхом та випускниками 

ЛТЕУ кафедри Комп'ютерні науки та інформаційні технології. Студентка 2 курсу 

факультету Готельно-ресторанна справа Анастасія Мельничук успішно пройшла 

співбесіду на посаду асистента в цій компанії. 

 

   

 

СТУДЕНТИ-ФІЛОЛОГИ НА ПРАКТИЦІ У НАШОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ 

Традиція проходження педагогічної практики студентами-філологами 

Львівського національного університету імені Івана Франка на базі кафедри 

іноземних мов Львівського торговельно-економічного університету бере свій 

початок з 2012 року, з часу укладання Договору про співпрацю між двома 

університетами-партнерами. Договір про співпрацю передбачає проходження 

щорічної переддипломної педагогічної практики студентами маґістеріуму 

факультету іноземних мов ЛНУ ім. Івана Франка спеціальності "Англійська мова 

та література", готуючи їх до професійної діяльності, формуючи у них навички 

творчого мислення, наукового аналізу та організації праці.  

Цьогоріч, з 12 березня по 9 квітня переддипломну педагогічну практику на 

кафедрі іноземних мов проходили п'ятеро студентів-магістрантів: Галина 

Білянська, Ольга Сас, Олександра Кірюшева, Христина Пострах та Олена Телюк. 

Керівниками педагогічної практики зі сторони ЛНУ ім. Івана Франка були доц. 

Войтюк С.М. та доц. Равчина Т.В., зі сторони ЛТЕУ – завідувач кафедри 



іноземних мов доц. Ковалик Н.В. Безпосередніми кураторами та консультантами 

роботи студентів-практикантів були такі викладачі кафедри: Наталія Зайшла, 

Андрій Степанов, Леся Тимочко, Оксана Онуфрик та Любомира Якубовська. 

Навчальною базою для студентів-магістрантів були студенти І-ІІ курсів усіх 

структурних підрозділів нашого університету: інституту економіки та фінансів, 

факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій, 

юридичного факультету та факультету товарознавства, управління та сфери 

обслуговування. 

До слова, переддипломна педагогічна практика студентів-філологів 

освітнього рівня "магістр" є завершальним етапом їхньої професійної підготовки у 

вищому навчальному закладі та характеризується високим ступенем 

самосвідомості і відповідальності, розширенням об’єму і складності змісту роботи 

у царині педагогічної діяльності. Практика покликана готувати майбутніх 

спеціалістів до реальної роботи та забезпечити належний рівень їхньої 

професійної підготовки.  

Як завжди, під час роботи зі студентами-практикантами викладачі-куратори 

намагалися допомогти їм набути відповідні педагогічні навички з майбутньої 

спеціальності, а саме: 

- організувати навчально-виховний процес з урахуванням системи 

планування навчальних закладів, традицій педагогічних і 

студентських колективів; 

- дотримуватися правил внутрішнього розпорядку освітнього закладу; 

- сумлінно виконувати усі види робіт, визначені програмою практики; 

- систематично вести щоденник практики; 

- виконувати наукові завдання базової кафедри; 

- своєчасно виконувати усі адміністративні та методичні вказівки 

керівників практики; 

- своєчасно підготувати звіт та документацію про проходження 

практики. 



Завершальним етапом проходження переддипломної педагогічної практики 

є проведення студентами-магістрантами відкритих залікових занять. Цього року 

наші молоді колеги провели декілька таких занять: 1) Current Environmental Issues 

that Our World is Facing; 2) Stress Management: Best and Worst Ways to Cope with 

Stress; 3) Impact of Lifestyle on Health; 4) Company History; 5) Shopping Spree; 6) 

Advertising Ideas; 7) Money Matters.  

Усі заняття відбувалися на належному методичному рівні, у невимушеній 

атмосфері та в інтерактивному форматі. Студентам нашого університету дуже 

імпонували молоді викладачі, оскільки вони активно навчалися, обговорювали 

актуальні теми сьогодення, працювали в командах, грали у рольові ігри та 

зацікавлено опрацьовували нові лексико-граматичні теми.  

 

World’s English Mania 

 1 листопада 2017 року викладачі кафедри іноземних мов провели 

англомовний захід World’s English Mania для студентів 1-4 курсів Львівського 

торговельно-економічного університету. Формат зустрічі включав різні види 

активностей, такі як робота у парі та у групі, підготовка та представлення 

презентацій. Завершували  зустріч так звані "оксфордські дебати", під час яких 

студенти мали змогу попрактикувати та вдосконалити свої комунікативні навички, 



потренуватись виступати публічно, попрацювати в команді, а також відшукати 

вірне рішення проблем за допомогою брейнстормінгу та дебатів. У заході взяли 

участь студенти факультетів МЕВтаІТ, ТУтаСО, юридичного факультету та 

інституту ЕтаФ. Активну участь у мовних дебатах взяли такі студенти: 

1.Ліза Савіцька (МЕВтаІТ/181) 

2.Богдан Пік (МЕВтаІТ/481) 

3.Марк Макаренко (МЕВтаІТ/481) 

4.Надія Гавриляк (МЕВтаІТ/481) 

5.Катерина Пурська (МЕВтаІТ/481) 

6.Олександр Бушков (МЕВтаІТ/481) 

7. Владислав Прошко (ТУтаСО/1411) 

8. Димитрій Попко (ТУтаСО/1411) 

 

 


