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1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА (-ІВ) 
Викладач (-і) Гребінник Людмила Василівна 
Науковий ступінь кандидат філологічних наук 
Вчене звання доцент 
Профайл (резюме) 
викладача (-в) 

 

Адреса кафедри м. Київ, вул. Кіото 19, КНТЕУ корпус А, 203 ауд. 
Кафедра іноземної філології та перекладу 

Контактний тел. 531-48-75 
E-mail: l.grebinnyk@knute.edu.ua 
Консультації I тиждень понеділок -2 пара 

II тиждень середа-2 пара 
  

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Назва дисципліни Іноземна мова за професійним спрямуванням 
Освітній ступінь доктор філософії 
Галузь знань 29 Міжнародні відносини 
Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини  
Загальна 
характеристика 

Кількість годин – 90 
Кількість кредитів – 3 
Співвідношення аудиторних годин і годин самостійної 
роботи: 70/20 
Мова навчання: англійська 
Форма підсумкового контролю – екзамен 
Курс (рік навчання), семестр: I рік I, II семестри 
Формат навчання: очний/змішаний – курс, що має супровід в 
системі дистанційного навчання, має структуру, контент, 
завдання і систему оцінювання.  

Пререквізити Рівень знань здобувачів має: 
• відповідати міжнародним рівням володіння іноземною мовою 
(відповідно до ЗЄР); 
• базуватися на професійних та навчальних уміннях; 
• охоплювати професійний та науковий, ситуативний та 
прагматичний аспект 

Анотація Дисципліна «Іноземна мова за професійним спрямуванням» 
призначена для здобувачів освітнього ступеню «доктор 
філософії» і передбачає формування у здобувачів професійних 
мовних компетенцій, що сприятимуть їхньому ефективному 
функціонуванню у професійному і науковому середовищах та в 
умовах орієнтації на мобільність у єдиному Європейському 
просторі відкриває перед ними міжнародні професійні 
можливості.  

Методи навчання Поєднання традиційних і інноваційних методів навчання з 



використанням новітніх технологій: практичні заняття 
(презентація/дискусія/комунікативний метод та ін.) 

Мета та завдання Мета – досягнення рівня знань, навичок і вмінь, який 
забезпечуватиме необхідну для фахівців комунікативну 
спроможність у сферах професійного та наукового спілкування 
в усній та письмовій формах; формування вмінь та навичок 
перекладу оригінальної професійної літератури та самостійної 
роботи з іноземними професійними джерелами, розвиток 
навичок усного спілкування у професійній сфері 
Завдання – удосконалення й подальший розвиток знань, 
навичок і вмінь з іноземної мови, набутих в обсязі вузівської 
програми, та їх активізація для ведення професійної наукової 
діяльності. 

Результати 
навчання 
(компетентності) 

Дисципліна «Іноземна мова академічного спілкування» як 
обов’язкова компонента освітньої програми забезпечує 
оволодіння здобувачами загальними та фаховими 
компетентностями і досягнення ними програмних результатів 
навчання за відповідною освітньо-науковою програмою (ОНП 

Шифр та назва ОНП Номер та зміст компетентності 
Тема, що 

розкриває зміст 
компетентності 

292 Міжнародні 
економічні 
відносини 

Загальні компетентності за освітньо-
науковою програмою: 
ЗК 1. Здатність до набуття універсальних 
навичок дослідника: пошуку, систематизації 
і синтезу інформації з різних джерел. 
ЗК 4. Здатність демонструвати філософські, 
мовні та універсальні навички дослідника, 
культуру наукового усного і писемного 
мовлення державною та іноземними мовами 
при оформленні наукових та академічних 
текстів, демонстрації результатів наукових 
досліджень у ході дискусій та наукової 
полеміки. 
Фахові компетентності за освітньо-
науковою програмою: 
ФК 3. Здатність до аналітичного мислення та 
практичних навичок систематизації 
інформації з метою обробки великих масивів 
даних, здійснення оцінювання та 
прогнозування міжнародних економічних та 
соціальних явищ. 
ФК 5. Здатність здійснювати публічну 
апробацію результатів досліджень, сприяти 
їх поширенню в науковій та практичній 
сферах як українською, так і іноземними 
мовами. 

1-6 

 
Програмні результати навчання 

Шифр та назва ОНП Програмні результати навчання  
Номер теми, що 
забезпечує 
результат 

292 Міжнародні 
економічні 

ПРН 1. Провадити міждисциплінарні 
наукові дослідження економічних 

1-6 



відносини процесів, володіючи належним рівнем 
загальнонаукових компетентностей, які 
сприяють формуванню цілісного 
наукового підходу, професійної етики та 
загального культурного кругозору 
ПРН 4. Ідентифікувати наукові та 
практичні проблеми, готувати наукові 
тексти та доповіді, здійснювати публічну 
апробацію результатів досліджень як 
державною так і іноземними мовами, 
демонструвати усну та письмову 
комунікацію. 
ПРН 9. Володіти аналітичним мисленням 
та методиками систематизації інформації 
обробки великих масивів даних, 
оцінювання та прогнозування 
економічних та соціальних явищ. 
ПРН 11. Здійснювати публічну апробацію 
результатів досліджень, сприяти їх 
поширенню в науковій та практичній сферах 
як українською, так і іноземними мовами. 

 
 

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ ТА ТЕМАМИ 
  

І  курс І, ІІ семестр 
Зміст навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» 

створює умови для досягнення здобувачами такого рівня володіння мовою, який в 
умовах орієнтації на мобільність у єдиному європейському просторі відкриває перед 
ними міжнародні професійні можливості. 

Зміст дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» включає такі 
розділи: 
 

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини» 
Thema 1. Weltwirtschaftliche Entwicklungen zu Beginn des 21. Jahrhunderts. 
Thema 2. Theoretische Grundlagen des internationalen Handels. Institutionen und 
Instrumente der internationalen Handelspolitik. 
Thema 3. Strukturen der internationalen Währungs- und Finanzpolitik. 
Thema 4. Die Globalisierung und die mit ihr verbundenen Entwicklungen auf Güter- Finanz- 
und Arbeitsmärkten 
  
Форми контролю: 
Д – дискусія; 
ТЗ – творче завдання; 
УО – усне опитування; 
РП – реферативне повідомлення; 
ТК – тестовий контроль; 
П – презентація  
 
ВИМОГИ/РЕКОМЕНДАЦІЇ:  
Відпрацювання пропущених занять відбувається за рахунок виконання здобувачем 
додаткових завдань для отримання балів за аудиторну роботу.  
   
СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ: 



Оцінка за семестр – 100 балів: 
Аудиторна робота – 60 балів 
Інші види роботи + самостійна (домашня) робота, презентації, реферати, творчі роботи 
– 40 балів: 
Екзамен – 100 балів 


