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Освітній компонент «Україна в системі сучасної аграрної світової політики» є
нормативним (цикл загальної (фахової) підготовки).
У результаті вивчення освітнього компоненту здобувачі вищої освіти оволодіють
такими компетентностями:
Інтегральна компетентність: Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми
у галузі міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, що
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується
невизначеністю умов і вимог
Загальні: Здатність працювати в міжнародному контексті.
Спеціальні: Здатність виявляти та аналізувати особливості розвитку країн та
регіонів, сучасних глобальних, регіональних та локальних процесів, та місця в них
України.

Тема

СТРУКТУРА КУРСУ
Години
Результати
(лекції/лабораторні,
практичні,
навчання

Завдання

Оцінювання

семінарські)

1 семестр
Модуль 1. Україна в сучасній системі світових аграрних організацій
Формулювати та
Виконання Виконання
Тема 1.
обґрунтовувати
і
здача та здача
Світовий
2/2
основні напрямки
практичної, практичних
політичний
розвитку світового самостійної робіт –
процес і
політичного
роботи (в зараховано.
міжнародні
процесу та
т.ч.
в
відносини
актуальний стан.
elearn).
Модуль:
України.

Україна на
політичній карті
світу
Тема 2. Місце
України в
сучасній
світовій
аграрній
класифікації
країн
Тема 3. Місце
України в
міжнародних
аграрних
організаціях

Визначати місце
України в ньому.
2/2

2/2

Знати сучасні
аграрні
класифікації країн
та визначати місце
України.
Орієнтуватись в
останніх змінах та
тенденціях.
Знати організації,
до яких входить
Україна, визначати
етапи розвитку
взаємовідносин із
основними з них:
СОТ, ФАО, ООН.

Виконання
і здача
практичної,
самостійної
роботи (в
т.ч. в
elearn).
Розв’язок
задач.
Виконання
і здача
практичної,
самостійної
роботи (в
т.ч. в
elearn).
Розв’язок
задач.
Виконання
і здача
практичної,
самостійної
роботи (в
т.ч. в
elearn).
Розв’язок
задач.

теоретична
частина – 60;
Тестова
частина – 40.
Самостійна
робота –
згідно з
журналом
оцінювання
в eLearn.

Знати історичний
розвиток відносин
України та СНД,
визначати її місце
в цьому
угрупованні та
аналізувати
можливі наслідки
повного роірвання
стосуків в аграрній
сфері для країн
СНД.
Модуль 2. Місце України в аграрній політиці окремих держав світу
Знати основні
Виконання Виконання
Тема 5.
2/2
етапи розвитку
і
здача та здача
Інтеграційний
інтеграційного
практичної, практичних
процес ЄСпроцесу між ЄС та самостійної робіт –
Україна в
Україною,
роботи (в зараховано.
аграрній сфері
визначати
т.ч.
в
напрямки співпраці elearn).
Модуль:
в аграрній сфері та Розв’язок
теоретична
прогнозувати
задач.
частина – 60;
подальші етапи.
Тестова
Вміти
Виконання частина – 40.
Тема 6.
2/2
орієнтуватись в
і здача
Взаємовідносини
сучасному стані
практичної, Самостійна
України з США
відносин України
самостійної робота –
та Китаєм в
згідно з
та США та Китаю. роботи (в
аграрному
журналом
Визначати основну т.ч. в
секторі
Тема 4.
Взаємовідносини
України та СНД
в аграрному
секторі

2/2

Тема 7. Розвиток
політичних
стосунків
України та
Нових
індустріальних
країн в
аграрному
секторі
Тема 8. Україна
в сучасних
світових
рейтингах
аграрного
сектору

Всього за 1 семестр
Екзамен
Всього за курс

Політика щодо
дедлайнів та
перескладання:
Політика щодо
академічної
доброчесності:
Політика щодо
відвідування:

Рейтинг здобувача
вищої освіти, бали
90-100
74-89
60-73

2/2

1/1

тенденцію
співпраці в
аграрній сфері.
Знати сучасний
стан політичного
процесу між
Україною та
Новими
індустріальним
країнами, зокрема
в аграрному
секторі.
Визначати місце
України в сучасних
світових аграрних
рейтингах та
аналізувати
чинники, робити
висновки та
напрямки щодо
подальших
можливих змін та
динамік.

elearn).
оцінювання
Розв’язок
в eLearn.
задач.
Виконання
і здача
практичної,
самостійної
роботи (в
т.ч. в
elearn).
Розв’язок
задач.
Виконання
і здача
практичної,
самостійної
роботи (в
т.ч. в
elearn).
Розв’язок
задач.

70
30
100
ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ
Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку (-5 балів).
Перескладання модулів відбувається за наявності поважних
причин (наприклад, лікарняний)
Списування під час модульних контрольних робіт та екзаменів
заборонені. Статті, тези доповідей, реферати повинні мати
коректні текстові посилання на використану літературу
Відвідування занять не є обов’язковим. Навчання може
відбуватись самостійно, індивідуально, із консультуванням у
разі потреби. Студенти забезпечуються усіма матеріалами для
роботи дистанційно.
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ
Оцінка національна за результати складання екзаменів
заліків
екзаменів
заліків
відмінно
зараховано
добре
задовільно

0-59

незадовільно

не зараховано

