
Сценарій курсу

Це  курс  складено  відповідно  до  освітньо-професійної  програми  підготовки  для

студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є:

 -  особливості  наукового  дослідження  міжнародних  відносин  на  прикладному  й

теоретичному рівнях;

 - особливості й механізми функціонування міжнародних відносин у різних сферах;

 -  найважливіші  проблеми  сучасних  міжнародних  відносин  у  взаємозв’язку  з

окремими теоретичними концепціями, що спрямовані на їх пояснення й розв’язання.

Завершується  курс  написанням  екзаменаційної  роботи  в  очній  формі  згідно  з

затвердженими графіками.

Складається  поточний  курс  з  відповідних  тем  лекційних  і  семінарських  занять.

Лекційний  матеріал  вивчається  Вами  самостійно.  Весь  необхідний  матеріал  Ви

отримуєте зі сторінок сайту даного курсу згідно з його структурою й методичними

рекомендаціями до окремих елементів останнього. До семінарських занять студенти

готуються самостійно, виконуючи завдання протягом семестру. 

За  виконану роботу  протягом семестру  студенти можуть отримати 100 балів:  60

балів  нараховується  за  виконання  2-х  практичних  завдань  (30*2)  і  40  балів  за

написання аудиторної підсумкової роботи. Вимоги до виконання поточних завдань

містяться в даному курсі у розділі "Завдання". Питання до складання підсумкового

контролю,  приклад  завдань,  а  також  рекомендації  щодо  їх  виконання  подано  в

останньому розділі курсу.

Завдання  поточного  контролю  є  обов`язковими  для  виконання  й  допуском  до

екзамену.  Максимальна  кількість  балів  за  виконання  завдань  протягом семестру

надана в таблиці нижче:

 Завдання 1      30 балів

 Завдання 2  30 балів

 Екзамен  40 балів

 Всього  100 балів

Індивідуальні консультації в режимі "Чат" протягом семестру Ви можете отримати

щопонеділка  з  12:00  до  13:00.  Крім  того,  Ви  можете  залишати  повідомлення  з

приводу організаційних питань на форумі в межах поточного курсу.

Послідовність  і  графік  вивчення  теоретичного  матеріалу  і  виконання  необхідних

завдань наведено в таблиці нижче:

Вид діяльності

Дата відкриття

доступу до  ресурсу

Дата закриття

доступу до ресурсу 

Лекційний матеріал Відкрито протягом семестру

Семінари Відкрито протягом семестру

Завдання 1 відкрито  10.12.2018

Завдання 2 відкрито  10.12.2018

On-line консультаціяБуде вказано пізніше

Екзамен Буде вказано пізніше
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