Навчальна дисципліна: ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ
Статус: вибіркова
Курс: 1
Семестр: 2
Попередні умови для вивчення: навчальні дисципліни – «Історія України»,
«Економічна історія»
Опис дисципліни
Мета: формування у студентів комплексу знань про фактичні та
концептуальні сторони європейського інтеграційного процесу, а також
уявлення про його значущість, як феномену сучасної системи міжнародних
відносин.
Завдання: оволодіння знаннями щодо основних факторах, етапах та
проблемах розвитку європейської інтеграції, механізмах функціонування
європейського союзу, історії та проблематики відносин України з ЄС.
Предмет: історія розвитку європейської інтеграції в контексті
міжнародних відносин України.
Змістовні модулі:
Модуль 1. Склад та діяльність Європейського Союзу
Модуль 2. Співробітництво Європейського Союзу з країнами світу
Модуль 3. Перспективи та механізм входження України до
Європейського Союзу
Форми та методи навчання: лекції, ситуації, case-study,
розрахунково-аналітичні завдання, реферати, тестування.
Форми організації контролю знань, система оцінювання:
Іспит – 2 семестр
Іспит : 60% - модульний контроль
40% - підсумковий контроль: екзаменаційна робота в письмовій
формі (3 ак. години)
Навчально-методичне забезпечення: УМКД – робоча програма,
тексти лекцій, плани практичних занять, пакет розрахунково-аналітичних
завдань, кейси, тести. В наявності електронний варіант.
Мова викладання: українська, російська.
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