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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності полягає у формуванні наукових знань щодо виникнення і
розвитку сучасної системи міжнародних відносин, сутності світової політики,
особливостей зовнішньої політики держав світу.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни)
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
зміст найважливіших категорій і понять міжнародних відносин;
етапи розвитку міжнародних відносин;
характер та особливості сучасної світової політики.
взаємозв'язок внутрішньої і зовнішньої політики;
основні тренди глобального і регіонального розвитку;
теорії, концепції та моделі сучасних міжнародних відносин;
вміти:
характеризувати сутність та специфіку принципів сучасного
міжнародного порядку;
застосовувати у практичній діяльності основні поняття і категорії теорії
міжнародних відносин;
аналізувати процеси та явища сучасної світової політики;
аналізувати інформацію щодо подій у сфері міжнародних відносин.
аналізувати основні напрямки зовнішньої політики сучасних держав;
застосовувати методи науки про міжнародні відносини для вивчення
сучасних міжнародних процесів у різних регіонах світу;

3. Методи контролю поточний контроль, модульний контроль, екзамен
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Студенти можуть отримати за результатами підсумкового та поточного
контролю 100 балів. З них 50 балів – за обов’язкові види самостійної роботи. До
обов’язкових видів самостійної роботи відносяться, крім індивідуальних,
практичних завдань, модульні контрольні завдання, які виконуються письмово
в аудиторії.
Підсумковий контроль з дисципліни “Міжнародні відносини та світова
політика” виконується через процес додавання кількості балів, які отримав
студент за обов’язкові та додаткові види самостійної роботи та на іспиті.
5. Викладач(і): Литвин Олена Євгенівна, к.е.н, доцент

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)

