
Міжнародна співпраця 
 
Міжнародний проект Tempus IV, що реалізувався в Академії протягом 

2009-2012рр., мав за мету уможливлення одночасного отримання диплому 
магістра Університету Овернь-Клермон 1 м. Клермон-Ферран (Франція) за 
напрямом підготовки "Менеджмент" паралельно із навчанням в ЛКА. 
Результатом даного проекту є укладена угода про співпрацю між ЛКА та 
Університетом Овернь-Клермон 1 м. Клермон-Ферран (Франція), яка дозволяє 
студентам, що володіють французькою мовою на рівні В1 (згідно з 
загальноєвропейською шкалою оцінювання), будучи студентом ЛКА, 
претендувати на навчання у даному французькому виші.  

Для тих студентів, хто не володіє французькою мовою, на базі Центру 
було організовано вивчення французької мови, які мають намір навчатись в 
Університеті Овернь-Клермон 1 паралельно із навчанням в ЛКА. 

З метою поглиблення знань з французької мови для студентів ЛКА - 
учасників проекту Центром було організовано стажування п. Жеральдін Ненсі, 
магістра за спеціалізацією "Викладання французької мови як іноземної" 
Університету Гренобль 3 (м. Гренобль, Франція) у серпні - вересні 2012р. на 
базі кафедри іноземних мов. 
 
  



Відгуки слухачів про курси: 
Центром у співпраці з кафедрою іноземних мов було започатковано 

роботу курсів з вивчення іноземних мов (англійська, німецька, французька, 
іспанська, польська, чеська).  

Було сформовано мовні групи для підготовки студентів Академії до 
вступу у магістратуру, а також групи для професорсько-викладацького складу 
ЛКА. 

Найкращим свідченням роботи курсів є відгуки слухачів про роботу 
викладачів мовних курсів:  
 
англійська мова: 

 викладач ОНУФРИК Оксана Василівна 
 

 
Метою нашого навчання є вивчення основ англійської мови, 

можливість розвинути здібності використання іноземної мови у 
спілкуванні, щоб відчувати себе на належному рівні при розмові з 
іноземцями. Адже знання іноземної мови, зокрема англійської 
відкриває перед нами нові можливості, збагачує наш духовний світ та 
сприяє самовираженню. Знання англійської мови допомагає нам не 
тільки розвиватись у науковому просторі (вивчати наукову 
літературу науковців різних країн світу), але і надає можливість 
вільно подорожувати без перекладача. 

Враження від занять: з першої пари викладач проявила себе на 
високому рівні, знайшовши підхід до кожного зі «студентів». 
Заслуговують на увагу креатив та застосування новітніх методів 
викладання даного предмета. Протягом пари кожен зі слухачів має 
змогу проявити себе, удосконалити здібності читання, письма та 
спілкування англійською мовою. Варто зазначити, що викладач є 
кваліфікованим знавцем мови та досконало володіє мовним 



матеріалом, доступно і зрозуміло пояснює нові теми, чим і заохочує 
до навчання! 

ст.викл. Олашин М.М. , юридичний факультет 
 

 ст. викладач ТИМОЧКО Леся Мирославівна 
 

 
Метою навчання на курсах для мене особисто стало велике і 

давнє бажання відновити минулий рівень знань та підтримувати 
його на постійній основі ... 

... вважаю перші враження від занять позитивними для 
продовження власної роботи над освоєнням мови за методикою, 
запропонованою одним із кращих викладачів кафедри іноземних мов.  

Мовний рівень потребує не лише постійної практики, але й 
вдосконалення... 

             декан ф-ту МЕВ  доц. Бойчук І.В. 
   

Моєю метою відвідування курсів є бажання покращити знання з 
мови, особливо розмовної. Англійська вважається мовою більшості 
публікацій в Інтернеті за темами, які є предметом моїх наукових 
інтересів, а знань для повного розуміння текстів недостатньо... 

Враження від навчання є дуже позитивними: приємна, дружня 
атмосфера, висока кваліфікація викладача, цікава робота в групах та 
індивідуальна перевірка знань тощо.    

                          доц.  Ноздріна Л. В., 
факультет менеджменту 

 
 
 



 ст. викладач ШУКАТКА Віра Гілярівна 
 

 
 
Курсами надзвичайно задоволена.  
Викладач просто чудовий, пояснює все доступно та зрозуміло. 

Можливо було б добре поділити сильну групу за спеціальністю, тобто 
краще вивчати мову свого предмета і напряму. Велике-превелике  
дякую нашому викладачеві!!! 

Граб С.О., юридичний факультет 
 

Я був приємно вражений тим, що ці курси таки розпочались! Для 
мене відвідування курсів є дуже корисним, адже дає змогу покращити 
знання мови для ділового спілкування і вивчення професійної 
спеціальної літератури.  

Викладач дуже професійно і ефективно, дохідливо подає матеріал. 
Атмосфера в аудиторії чудова. Мені дуже подобається. 

Лозовицький С.П., інститут економіки та фінансів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



німецька мова   
 ст. викладач МАЖУГА Софія Ігорівна 

 
Курси німецької мови дуже актуальні. Викладач - креативна, 

володіє сучасними методиками навчання, особливо для тих, хто 
втвчає німецьку мову, як другу або третю іноземну.  

доц. Дубравська Д.М., факультет МЕВ 
 

Курс німецької мови відрізняється особливою інформативністю 
та практичністю. Викладач вкладає увесь свій професіоналізм у 
навчання слухачів.  

Семенюк Дмитро, аспірант кафедри МЕВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



польська мова   
 викладач СТАДНИК Віра Ярославівна 

 

  
 
Оскільки моя посада передбачає спілкування з іноземцями, 

зокрема поляками, прагну вивчити польську мову для вільного і 
грамотного спілкування. 

Викладач польської мови володіє ефективною методикою, є 
фаховою та дуже симпатичною особою.  

   Штанько Т.М.,  начальник відділу  
міжнародних зв’язків ЛКА 

       
Метою вивчення мови для мене є використання польських 

інформаційних джерел для підготовки навчальних курсів та наукових 
робіт, а також для вільного спілкування з польськими колегами на 
конференціях. 
 Особливо позитивним є те, що викладач на занятті спілкується 
з нами виключно польською мовою. 

      доц. Яремко Л.А., факультет МЕВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



французька мова   
 ст. викладач ДЕМЧУК Наталія Михайлівна 

 

 
 
Я люблю французьку мову. Для мене вивчення французької - це 

зв`язок із Францією та французькою музикою. Щодня я слухаю 
французьку музику та відкриваю для себе виконавців. Це чудово. 

доц. Скрипко Т.О., факультет менеджменту 
   

Мені цікаво, адже я дізнаюсь чимало про Францію. Курси є дуже 
ефективними, різноплановими, викладач використовує багато 
методів для оптимальнішого вивчення мови. 

доц. Полякова Ю.В., факультет МЕВ 
 
 

 
 


