Назва: 051_БСА_Міжнародна інформація_2018
МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ
Тип

Код
Семестр
Загальна кількість кредитів/годин:
Форма контролю
Викладач
Необхідні обов’язкові попередні та
супутні навчальні дисципліни:

Місце у структурно-логічній схемі:

Форми навчання:
Критерії оцінювання:
Мова викладання:

вибіркова дисципліна професійної та
практичної підготовки за вибором
студента (ПП-ВС)
К-21
3
3 кредита/ 90 год.
іспит
ст. викл. Шкурат М.Є.
Історія економіки та економічної
думки, Кроскультурні комунікації,
Міжнародні економічні відносини.
К-21 Міжнародна інформація
викладається на другому році
навчання
лекції, практичні заняття, самостійна
робота
поточний контроль -60 б підсумковий
контроль (екзамен) - 40 б.
українська

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Міжнародна інформація в системі міжнародних відносин. Міжнародна
інформація: структура, властивості, джерела, канали розповсюдження.
Інформаційна політика міжнародних організацій. Європейська інформаційна
політика. Програми національної інформаційної політики країн світу.
Україна у світовому інформаційному просторі. Інформаційна безпека в
сучасному світі. ехнології PR у зовнішній політиці. Імідж держави та
політичного лідера. Роль і місце засобів масової інформації. Міжнародні
інформаційні ресурси науково-технічної діяльності. Інформаційно-аналітичні
дослідження у сфері міжнародних відносин.
Програмні результати навчання визначені в освітній програмі:
ПРН 11. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних
завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
ПРН 23. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у
роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах.

Назва: 292_БСА_Сучасні технології_2018
Сучасні технології
Тип

Код
Семестр
Загальна кількість кредитів/годин:
Форма контролю
Викладач
Необхідні обов’язкові попередні та
супутні навчальні дисципліни:

Місце у структурно-логічній схемі:

Форми навчання:
Критерії оцінювання:

вибіркова дисципліна професійної та
практичної підготовки за вибором
студента (ПП-ВС)
К-21
3
3 кредита/ 90 год.
іспит
ст. викл. Шкурат М.Є.
Історія економіки та економічної
думки, Кроскультурні комунікації,
Міжнародні економічні відносини.
К-21 Сучасні технології викладається
на другому році навчання
лекції, практичні заняття, самостійна
робота
поточний контроль -60 б підсумковий
контроль (екзамен) - 40 б.
українська

Мова викладання:

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Теоретичні основи сучасних технологій. Інноваційне забезпечення
виробничих технологій. Нові інформаційні технології на сучасному етапі
розвитку суспільства. Принципи ведення електронної комерції у сучасному
інформаційному просторі. Особливості здійснення традиційних і сучасних
технологічних процесів у вугільній галузі. Нафтогазова промисловість:
видобуток і переробка палива з використанням сучасних технологій.
Удосконалення технологічних процесів в енергетиці. Оцінка сучасних
технологій у чорній металургії. Особливості і структура сучасних
технологічних процесів у машинобудуванні. Основи реалізації сучасних
технологічних процесів у хімічній промисловості.

Програмні результати навчання визначені в освітній програмі:

ПРН 11. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних
завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
ПРН 23. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у
роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах.

