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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
(до 1000 друкованих знаків)
Мета: навчальна дисципліна формує логічне мислення у магістрів як наукового, так і виробничого
спрямувань, необхідне для підготовки доповідей, написання наукових статей, монографій, кандидатських та
докторських дисертацій. Рівень знань з дисципліни значною мірою забезпечує здобуття студентами
відповідних навиків щодо оформлення результатів проведеної ними наукової роботи та загалом визначає їх
професійну компетентність. Студенти:
 набувають знань щодо значення теоретичної бази та методологічних засад при проведенні наукових
досліджень;
 опановують методи, технологію та організацію ефективного проведення наукового дослідження в
економіці.
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Всього за курс
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30
100
ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ

Політика щодо дедлайнів
та перескладання:
Політика щодо
академічної
доброчесності:
Політика щодо
відвідування:
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Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються
на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора за
наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
Списування під час контрольних модульних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч.
із використанням мобільних девайсів). Доповіді, ессе повинні мати коректні
текстові посилання на використану літературу
Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад,
хвороба, міжнародне стажування, самоізоляція) навчання може відбуватись
індивідуально (в он-лайн формі elearn за погодженням із деканом факультету)
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ
Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків
екзаменів
заліків
відмінно
зараховано
добре
задовільно
незадовільно
не зараховано

