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Зміст і структура курсу спрямовані на формування програмних компетентностей 

освітньої програми «Міжнародна економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти: 

Інтегральна компетентність: здатність визначати та розв’язувати складні економічні 

завдання і проблеми, приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері 

міжнародної економіки або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій в умовах невизначеності. 

 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

ЗК3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

ЗК4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).  

ЗК5. Здатність працювати в команді. 

ЗК7. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК8. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

 

Фахові компетентності спеціальності: 

СК2. Здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною мовою 

СК3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні 

матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх 

основі обґрунтовані висновки.  

СК4. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми 

дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні встановленим потребам 

дослідження.  

СК5. Здатність визначати ключові тренди соціальноекономічного та людського розвитку. 

Фахові компетентності спеціалізації: 

СКС1. Здатність обґрунтовувати перспективні напрями розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства, застосовувати принципи ціноутворення, позиціювання та реклами у 

конкурентному середовищі, прогнозувати можливі конфлікти, кризові ситуації у діяльності 

підприємства у відкритій економіці 

СКС3. Здатність застосовувати професійну англійську мову у практичній і дослідницькій 

діяльності, використовувати англомовну економічну термінологію у ділових комунікаціях та 

аналізі аналітичних джерел економічної інформації. 

 

Програмні результати вивчення курсу: 

ПРН 1. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науковопрактичних проблем 

ПРН 3. Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною 

мовами усно і письмово. 

ПРН 5. Дотримуватися принципів академічної доброчесності.  

ПРН 6. Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння 

управляти персоналом і працювати в команді.  

ПРН 8. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, 

необхідні для вирішення комплексних економічних завдань. 

ПРН 10. Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне 

забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними 

системами.  

ПРН 11. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціальноекономічного розвитку, 

формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів.  

ПРН 16. Здійснювати аналітично-прогностичний аналіз міжнародних ресурсних, товарних та 

фінансових ринків, та виявляти можливі загрози і ризики у сфері міжнародного бізнесу.  

ПРН 20. Вміти застосовувати ділову іноземну мову та економічну англомовну термінологію у 

професійних комункаціях. 



1. ДЕСКРИПТОРИ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ НА РІВНІ B2 ЗА ВИДАМИ МОВЛЕННЄВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Рівень 

володіння 

мовою 

Вид 

мовленнєвої 

діяльності 

Дескриптори критеріїв 

 

В2 

 

Усне 

мовлення: 

 

 розуміє комунікативний намір мовця і наслідки його 

висловлювання та адекватно реагує на його мовну 

поведінку, відповідає на запитання за економічною 

тематикою, зв’язно, стилістично і граматично 

коректно висловлюється на теми, пов’язані зі сферою 

економіки, дотримуючись правил етикету 

лінгвокультури носіїв мови, норм їх мовленнєвої 

поведінки; 

 спілкується з носіями мови з таким ступенем 

швидкості та спонтанності, який не завдає труднощів 

жодній із сторін; 

 чітко, детально, стилістично і граматично правильно 

висловлює свою думку з економічної проблематики, 

наводячи різноманітні аргументи за і проти;  

 за допомогою досить складних мовних конструкцій 

описує свій досвід, події, сподівання, мрії та амбіції, 

наводить пояснення і докази, описує плани;  

 може вирішити більшість питань під час 

опрацювання комунікативної ситуації, що окреслює 

перебування або подорож до країни, мова якої 

вивчається; 

 може грамотно і когерентно презентувати досить 

великі за обсягом усні повідомлення про життя і 

культуру країни, мова якої вивчається; 

 вилучає інформацію з різних усних чи письмових 

джерел, узагальнює її і робить аргументований 

виклад у зв’язній формі. 

 

В2 

 

Письмо: 

 

 виконує письмові вправи та завдання середнього рівня 

складності, що відображають лексичний матеріал до 

знайомих тем, тем особистих інтересів, тем, що 

окреслюють проблемні ситуації реального 

спілкування, тем економічного спрямування і при 

цьому правильно вживає не надто складні граматичні 

конструкції; 

 пише великі за обсягом приватні листи та мейли, 

правильно вживаючи досить складні мовні і 

граматичні структури, описуючи свої потреби і 

проблеми, сподівання, амбіції, даючи поради; 

 володіє уміннями написання таких типів ділової 

документації, як: аплікаційна заявка, лист-запит, лист-

скарга з високим ступенем граматичної та стилістичної 

коректності; 

 логічно і зв’язно, з високим ступенем стилістичної і 



граматичної коректності пише дискурсивні та 

аргументативні есе про навчання, потенційну кар’єру, 

можливі проблемні ситуації, актуальні проблеми 

соціального чи економічного характеру, дотримуючись 

вимог формату письмового висловлювання; 

 логічно і зв’язно, з високим ступенем стилістичної і 

граматичної коректності анотує, реферує та резюмує 

прочитаний текст. 

 

В2 

 

Читання: 

 

 читає і розуміє автентичні тексти економічної 

тематики, що визначена програмою, середнього 

рівня складності з підручників та посібників, 

спеціалізованих (економічних) та популярних 

періодичних видань, Інтернет джерел; 

 розуміє комунікативний намір автора письмового 

дискурсу різних жанрів середнього рівня складності; 

 розпізнає та розуміє стилістичні маркери письмових 

дискурсів різних жанрів середнього рівня складності; 

 розуміє зміст автентичних документів академічної та 

ділової документації. 

 

В2 

 

Аудіювання: 

 

 розуміє близько 80 % змісту усного висловлювання 

носія мови по телефону чи у процесі 

безпосереднього особистого спілкування, 

навчального аудіо- чи відеозапису середнього рівня 

складності сприйняття за кількістю інформації, 

вживанням мовних і граматичних структур, 

вимовою, темпом на теми, визначені програмою;  

 виокремлює потрібну інформації, що сприймається з 

навчальних аудіо- чи відеозаписів і успішно виконує 

завдання на розуміння прослуханого; 

 виокремлює потрібну інформацію в ході обговорень, 

презентацій, доповідей на економічні теми, визначені 

програмою,  

 розуміє близько 80 % інформації повідомлень різного 

характеру, інструкцій, специфікацій; 

 без труднощів розпізнає стилістичні маркери в 

усному мовленні. 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин (денна форма) 

 

Усього 

У тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Семестр 1 

Модуль 1. Змістовий модуль 1 

Тема 1.   Güter, Markt und Preise.   18  6   12 



Тема 2. Rund um die Firma.    

 

16  5   11 

Тема 3.  Sich kennen lernen. Immobilien. 

 

16  5   11 

Разом – модуль 1 50  16   34 

Модуль 2. Змістовий модуль 2 

Тема 4.  Am Arbeitsplatz. 
 

25  8   17 

Тема 5.  Am Telefon. 
 

25  8   17 

Разом – модуль 2 50  16   34 

Разом – семестр 1 100  32   68 

Семестр 2 

Модуль 3. Змістовий модуль 3 

Тема 6.  Planen und Reservieren. 
 

18  6   12 

Тема 7.  Transport und Verkehr. 
 

16  5   11 

Тема 8.  Auf der Messe. 

 

16  5   11 

Разом – модуль 3 50  16   34 

Модуль 4. Змістовий модуль 4 

Тема 9.  Import – Export. 

 

25  8   17 

Тема 10.  Unternehmen und 

Unternehmensgründung.  
 

25  8   17 

Разом – модуль 4 50  16   34 

Разом – семестр 2 100  32   68 

Семестр 3 

Модуль 5. Змістовий модуль 5 

Тема 11.  Finanzwelt. Geldwesen und Banken. 
 

18  6   12 

Тема 12.  Handel und Verbraucherfragen. 

 

16  5   11 

Тема 13.   Staatshaushalt und Steuern. 

 

16  5   11 

Разом – модуль 5 50  16   34 

Модуль 6. Змістовий модуль 6 

Тема 14.   Devisen und Kurse. 

 

25  8   17 



 

 
ШКАЛА ПОКАЗНИКІВ КРИТЕРІЇВ СФОРМОВАНОСТІ ІНШОМОВНОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА РІВНІ В2 СТУДЕНТІВ 

ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Навчальні досягнення студентів 

Показни

ки 

критеріїв 

у балах 

Показни

ки 

критеріїв 

за 

шкалою 

ECTS 

Показники 

критеріїв за 

національною 

шкалою 

Рекомендації 

щодо складання 

іспиту про 

володіння 

іноземною 

мовою на рівні 

В2  

Демонструє відмінні результати 

відповідно до визначених критеріїв 

та їх дескрипторів у всіх видах 

мовленнєвої діяльності 

 

100 – 90 

 

А 

 

відмінно 

 

рекомендовано 

Демонструє дуже хороші результати 

відповідно до визначених критеріїв 

та їх дескрипторів у всіх видах 

мовленнєвої діяльності 

 

89 – 81 

 

B 

 

дуже добре 

 

рекомендовано 

Демонструє хороші результати 

відповідно до визначених критеріїв 

та їх дескрипторів у всіх видах 

мовленнєвої діяльності 

 

80 – 71 

 

С 

 

добре 

 

рекомендовано 

Демонструє достатні результати 

відповідно до визначених критеріїв 

та їх дескрипторів у всіх видах 

мовленнєвої діяльності  

70 – 61 

 

D 

 

задовільно 

не 

рекомендовано 

Демонструє задовільні результати 

відповідно до визначених критеріїв 

та їх дескрипторів у всіх видах 

мовленнєвої діяльності  

60 – 51 

 

E 

задовільно не 

рекомендовано 

Демонструє незадовільні результати 

відповідно до визначених критеріїв 

та їх дескрипторів у всіх видах 

мовленнєвої діяльності 

 

50 – 41 

 

FX 

незадовільно не 

рекомендовано 

Не володіє іншомовною 

комунікативною компетенцією 
40 – 0 

F незадовільно не 

рекомендовано 

 

Форми контролю успішності навчальної діяльності студентів: 

 усне опитування; 

Тема 15.  Selbsteinschätzung auf dem 

Arbeitsmarkt.  
 

25  8   17 

Разом – модуль 6 50  16   34 

Разом – семестр 3 100  32   68 

Разом  300  96   204 



 перевірка письмових завдань; 

 тестування; 

 модульний контроль; 

 залік.   

 

Вимоги до заліку 

Залік з німецької мови студенти складають за підсумками поточної успішності: 

- успішне виконання усіх ключових індивідуальних і групових навчальних завдань у 

межах тем змістовних модулів; 

- успішне виконання завдань для самостійної роботи студента; 

- успішне виконання завдань модульного контролю. 
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