Назва: 292_МБ_Міжнародна інформація_2018
МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ
Тип

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

дисципліна
професійної
та
практичної підготовки за вибором
студента
К-20
3
3 кредита/ 90 год.
залік
ст. викл. Шкурат М.Є.
Історія економіки та економічної
думки, Кроскультурні комунікації,
Міжнародні економічні відносини.

Критерії оцінювання:

К-20 Міжнародна інформація
викладається на другом уроці
навчання
лекції, практичні заняття, самостійна
робота
поточний контроль -100 б. (залік)

Мова викладання:

українська

Місце у структурно-логічній схемі:

Форми навчання:

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:
Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя, дотримуватися
принципів безперервного розвитку та постійного самовдосконалення; прагнути
професійного зростання, проявляти толерантність та готовність до інноваційних
змін (ПРН-1).
Розуміти та застосовувати базові знання основних нормативно-правових актів і
довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших

нормативно-розпорядчих документів у сфері міжнародних економічних
відносин (ПРН-16).
Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою
поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань (ПРН-23).
Формувати додаткові компетентності шляхом самонавчання, участі у тренінгах,
сертифікаційних і грантових програмах (ПРН-24).
Здійснювати пошук, збір та аналітико-синтетичну обробку інформації у
міжнародних економічних відносинах (ПРН-45).

Назва: 292_МБ_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:

дисципліна
професійної
та
практичної підготовки за вибором
студента
К-20
3
3 кредита/ 90 год.
залік
ст. викл. Шкурат М.Є.
Історія економіки та економічної
думки, Кроскультурні комунікації,
Міжнародні економічні відносини.
К-20 Сучасні технології викладається
на другому році навчання

Критерії оцінювання:

лекції, практичні заняття, самостійна
робота
поточний контроль -100 б. (залік)

Мова викладання:

українська

Форми навчання:

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:
Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя, дотримуватися
принципів безперервного розвитку та постійного самовдосконалення; прагнути
професійного зростання, проявляти толерантність та готовність до інноваційних
змін (ПРН-1).
Розуміти та застосовувати базові знання основних нормативно-правових актів і
довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших

нормативно-розпорядчих документів у сфері міжнародних економічних
відносин (ПРН-16).
Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою
поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань (ПРН-23).
Формувати додаткові компетентності шляхом самонавчання, участі у тренінгах,
сертифікаційних і грантових програмах (ПРН-24).
Здійснювати пошук, збір та аналітико-синтетичну обробку інформації у
міжнародних економічних відносинах (ПРН-45).

