
Дайджест Тижневика Іноземними Мовами 

(8.04.2019-13.04.2019) 

12 квітня 2019 року студенти спеціальностей "Міжнародні економічні 

відносини" та "Журналістика" під керівництвом ст. викл. Степанова А.В., ст. 

викл. Тимочко Л.М. та викл. Сас О.С. взяли участь у виїзному занятті-екскурсії 

англійською мовою у львівському Музеї-Арсеналі. Програмою заходу 

передбачено огляд експозиції зразків старовинної зброї з більш як 30 країн світу. 

Виставка експонатів побудована 

за хронологічно-тематичним 

принципом, за видами та місцем 

виготовлення зброї. Хронологічні 

межі експонованих пам’яток 

охоплюють XI - поч. ХХ ст. і 

дають уявлення про еволюцію 

зброї, її типи, види, осередки 

виготовлення, естетичні смаки 

майстрів-зброярів, рівень 

технічного розвитку суспільства 

тощо. Чимало пам’яток 

декоровано дорогоцінними 

металами, самоцвітами, слоновою кісткою, перлами, коралами, перламутром. 

Особливу увагу звернуто на патріотичний аспект виставки та досягнення 

вітчизняних зброярів. Завершальним етапом заняття-екскурсії стала презентація 

індивідуальних проектів англійською мовою про героїчні сторінки українського 

народу "The Force and Glory of Our Nation". 

11 квітня 2019 року викладачі 

кафедри іноземних мов доц. Ковалик Н.В., 

ст.викл. Тимочко Л.М., ст.викл. Степанов 

А.В., ст. викл Зайшла Н.О та викл. Сас 

О.С. організували для студентів 

факультету МЕВ та ІТ виїзне заняття-

екскурсію англійською мовою 

центральною старовинною частиною 

Львова. Студенти І та ІІІ курсів 

спеціальностей "Міжнародні економічні 



відносини" "Журналістика" та 

"Комп’ютерні науки" мали змогу почути 

англійською мовою інформативні 

повідомлення і цікаві розповіді про наше 

місто та побачити з вікон Чудо-поїзда 

старовинні храми, величні палаци, 

найвидатніші пам’ятки та споруди 

Львова. По завершенні заходу студентам 

запропоновано відчути себе в ролі 

англомовних гідів та провести 

однокурсникам оглядову екскурсію 

улюбленими місцями рідного міста. 

11-12 квітня 2019 року ІІ Міжнародний 

науковий конгрес в Полонійній Академії 

м. Ченстохова. Викладач кафедри 

іноземних мов Барнич Іванна Іванівна 

взяла участь у 2-му Міжнародному 

науковому  конгресі "Smart society". 

Викладач  мала  можливість почути  

виступи професорів провідних 

університетів Європи: Rezekne Academy 

of Technologies (Latvia), Vives University 

of Applied Sciences (Belgium), Polonia 

University in Czestochowa (Poland) та ін. 

10-12 квітня 2019 року в м. Києві 

відбувся  ІІ етап Всеукраїнської олімпіади 

для студентів вищих навчальних 

закладів ІІІ-ІV рівнів акредетації з 

дисципліни «Німецька мова» в 

Національному університеті 

біоресурсів і природокористування 

України. В олімпіаді взяв участь 

студент І курсу спеціальності 

«Журналістика» факультету МЕВ та 



ІТ Хом'як Маркіян, який отримав сертифікат учасника.  

9 та 11 квітня 2019 року в рамках Тижня іноземних мов викладачі кафедри 

іноземних мов ст.викл. Тимочко Л.М., 

ст.викл. Степанов А.В. провели 

тематичні заняття "Different Aspects of 

Tourism and Hospitality Industry" для 

студентів ІІ курсу спеціальностей 

"Туризм" та "Готельно-ресторання 

справа". Під час інтерактивних занять 

студенти ознайомилися з базовими 

аспектами туризму, переглянули серію 

навчальних документальних фільмів 

"Marvelous Holiday Destinations", 

дізнались про способи організації туристичного відпочинку у п'яти регіонах 

земної кулі, поглибили знання професійно-орієнтованої лексики сфери індустрії 

гостинності. Студентам передбачено завдання укласти глосарій фахової 

термінології та виконати завдання на базі переглянутих фільмів. Запропоновані 

види роботи на занятті стимулювали до креативності, розвитку мислення та 

активного висловлення думки англійською мовою. 

9 квітня 2019 року студенти групи МЕВ (3 курс) разом з викладачем 

польської мови Левицькою-Ревуцькою О.Є. мандрували Львовом. Екскурсія 

розпочалась від Бернардинського монастиря, де студенти  ознайомились з 

історією створення монастиря, його загадками та цікавими історичними фактами. 

Далі наша екскурсія продовжилась біля пам'ятника королю Данилу, де ми коротко 

пригадали історію заснування Львова, історію його розвитку та занепаду.  

   



Далі – серце Львова – площа Ринок зі знаменитою  ратушею, чорною 

кам'яницею Корнякта, Італійським двориком. Кожна будівля площі Ринок зберігає 

в собі якусь таємницю, а, отже, послухати було що. З Площі Ринок ми перейшли 

до римо-католицької катедри Успіння Пресвятої  Богородиці, при якій є 

резиденція діючого римо-католицького єпископа Мечислава Мокшицького. 

Студенти почули історію костелу, історію чудодійного образу Богородиці, який є 

у цій святині, сфотографувались біля дошки, встановленої на честь візиту до 

Львова святого папи Івана Павла ІІ. 

Під час цієї екскурсії студенти мали можливість спробувати себе у ролі 

екскурсоводів, що проводять екскурсії польською мовою. Незважаючи на те, що 

мову вони почали вивчати цього 

семестру, експеримент вдався. Дякуємо 

всім!!! 

9 квітня 2019 року ст. викл. С.С. 

Кость провела зі студентами 2 курсу 

юридичного факультету тематичне 

заняття з переглядом та обговоренням 

документального фільму про Чехію: 

"Kouzelná Praha a její legendy".  

Прага - місто з гарною архітектурою 

і багатьма легендами. Чим, окрім 

звичних пам'яток, цікава Прага? 

Золота вуличка – знаходиться на території Празького Граду. Названа на честь 

алхіміків, які, згідно з легендою, колись тут жили і знайшли рецепт виготовлення 

золота. У Празі знаходиться будинок, в якому, згідно із легендою, жив доктор 

Фауст, що уклав угоду із дияволом. Найвужча пішохідна вулиця у Празі має 

власний світлофор, який регулює рух по ній. І все тому, що ширина вулиці всього 

70 см. ... розійтися дійсно важко!) 

8 квітня 2019 року доц. Дубравська Д.М. 

та ст.викл. Березюк О.А. разом зі студентами 

1 курсу факультету "Менеджмент", 

"Товарознавство та торговельне 

підприємництво" відвідали торгові центри 

Львова: "Роксолана", "Форум", де мали 

змогу ознайомитися з організацією роботи 

в різних відділах, а також поспілкувалися з 

продавцями-консультантами, про що 

підготували feedback. Екскурсія 



відповідала темі наступного заняття 

"Shopping. Malls".  

 

20 березня 2019 року, коли у світі 

відзначають Міжнародний день 

Франкофонії, студенти, які вивчають 

французьку як основну, так і другу 

іноземну мову, стали учасниками 

Марафону Франкофонії, 

запропонованого Посольством Франції 

в Україні та «Альянс Франсез» Львова.  

Цього року в Марафоні вперше 

взяли участь студенти ЛТЕУ, які вивчають французьку мову (факультативно): 

Софія Шевчук, Артем Максимів/, Олег 

Бойко з факультету МЕВтаІТ та 

Анжеліка Федорук, Валерія Гончарук, 

Христина Здрагуш з Інституту 

економіки та фінансів.  

Захід дав змогу студентам 

проявити себе у різних творчих 

завданнях, таких як створення 

відеороликів, проектної роботи, 

малюнка на задану тематику, 

інтерактивної вікторини – і все це з метою популяризації вивчення французької 

мови та культури.  

Дякуємо нашим франкомовним студентам за участь та сподіваємося, що 

подібні цікаві заходи і надалі сприятимуть мотивації до вивчення французької 

мови, що відкриває чималі перспективи, 

про які розповімо найближчим часом! 

 

МОВНІ ДЕБАТИ 

АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ  

“MY LIFE IN TEN PICTURES” 

18 жовтня 2018 року на кафедрі 

іноземних мов було проведено 

англомовний захід “My Life in Ten 

Pictures” – зустріч студентів-



першокурсників з різних факультетів 

Львівського торговельно-економічного 

університету. Студентам, які вивчають 

англійську мову, було запропоновано 

підготувати презентації та виступити 

англійською мовою про їхні перші 

враження від навчання в нашому 

університеті, їхні цілі, очікування та амбіції 

щодо вивчення іноземних мов в нашому 

університеті. Також наші студенти мали 

можливість познайомитися і попрактикувати англійську мову зі студентами-

іноземцями, які навчаються на спеціальності Міжнародний бізнес ЛТЕУ. 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР 

16 жовтня 2018 року викладачі англійської мови кафедри іноземних мов 

взяли участь у цікавому навчально-методичному семінарі «New Dimensions in 

Assessment and Learning / Нові виміри в оцінюванні та навчанні» 

організованому компанією «Dinternal Books – Львів». Семінар проводила 

методист-консультант 

компанії Ольга Ярська, яка 

є сертифікованим 

екзаменатором міжнародних 

мовних іспитів PTE (Pearson 

Test of English), а також 

представником британського 

видавництва Пірсон 

Едьюкейшн в Україні (м. 

Львів). 

Ольга Ярська 

ознайомила викладачів 

кафедри з перевагами у роботі з новою навчальною літературою та інноваційними 

ресурсами видавництва PEARSON, а також розповіла про онлайн платформу 

MyEnglishLab, яка містить захоплюючий інтерактивний англомовний контент та 

дає можливість виконувати завдання самостійно. 

 

 

 



ВИЇЗНІ ЗАНЯТТЯ 

16 жовтня 2018 року старший викладач кафедри Л.Г. Якубовська зі 

студентами ІІ курсу спец. “Міжнародна 

економіка” (271 група) провела виїзне 

тематичне заняття: “Історичними 

стежками Львова”. і відвідали єдиний в 

Україні історичний музей зброї “Арсенал”, 

який розміщений в оборонній споруді XVI 

століття на вулиці Підвальній. В музеї 

представлено зразки старовинної зброї 

холодної, метальної та вогнепальної з 

більш як 30 країн світу, хронологічні межі 

яких охоплюють XI – поч. ХХ ст. та дають 

уявлення про еволюцію зброї, її типи, види і місце виготовлення.  

 

16 жовтня 2018 року доц. 

кафедри іноземних мов В.М. Лисак 

разом із студентами другого курсу 

юридичного факультету ЛТЕУ із 

великим задоволенням відвідали 

Художньо-меморіальний музей 

Олени Кульчицької, зокрема виставку 

"Подорож стежинами української 

вишивки".На експозиції вперше 

представлено взірці народної 

вишивки із колекції сестер 

Кульчицьких: народні сорочки та давні жіночі головні убори -  перемітки зі 

Східної та Західної Галичини. 

11 жовтня 2018 року студенти І 

курсу юридичного факультету (в рамках 

предмету «Латинська мова») під 

керівництвом ст. викладача Барнич  І.І. 

провели екскурсію «Латинські написи 

стародавнього Львова». Звичай 

прикрашати житло крилатими виразами й 

різноманітними сентенціями 

філософського змісту існує у Львові з 

давніх часів. Якщо добре придивимось, то 



чимало цікавих написів знайдемо ми на стінах львівських будівель латинською 

мовою (Домініканський собор, будинок «Пір року», «Докторська камениця», 

камениця Шольца, каплиця Боїмів та інші). 

28 вересня 2018 року 

студенти І курсу спеціальності 

«Журналістика», освітня 

програма «Реклама в бізнесі», 

разом з деканом факультету 

МЕВ та ІТ доц. Поляковою 

Ю.В., куратором доц. Басій 

Н.Ф. та старшим викладачем 

кафедри іноземних мов 

Степановим А.В., відвідали 

місце, де «живе» мистецтво – 

Львівську картинну галерею. 

Реклама як маркетинговий 

метод та безперечний рушій 

торгівлі поєднує в собі словесне, звукове та візуальне види мистецтв. Екскурсія 

мала на меті ознайомити студентів з художнім надбанням провідних митців, 

розвивати творчу уяву і креативність, формувати навички висловлювання 

англійською мовою, чому сприяли обмін враженнями й емоціями під час 

обговорення на занятті з дисципліни «Іноземна мова». 

 


