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Опис курсу
Міждисциплінарна курсова робота – самостійне дослідження, присвячене актуальним
питанням у сфері професійної освіти, одна із важливих форм навчально-дослідної роботи і
підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньо-професійної
програми «Фінансова грамотність». Це один із видів навчальної роботи, в якій студенти
повною мірою виявляють і розвивають свої творчі здібності, здатність до аналітичного
мислення, виконуючи обрану тему для дослідження.
Мета: систематизація, узагальнення, закріплення та розширення теоретичних знань,
їхнє ефективне застосування для виконання науково-прикладного завдання шляхом
поглибленого опанування обраної теми та методів дослідження, демонстрації вмінь логічнопослідовного викладу дослідницького матеріалу, а також навичок практичного застосування
теоретичних знань для виконання завдань відповідно до вимог освітньо-професійної
програми «Фінансова грамотність».
Структура курсу
✓ робота над бібліографією – користування каталогами та науковою літературою,
статистичними й інструктивними матеріалами;
✓ структуризація змісту роботи;
✓ визначення мети та завдань дослідження;
✓ виклад матеріалів курсової роботи;
✓ формулювання висновків;
✓ оформлення списку використаних джерел;
✓ редакційне оформлення курсової роботи відповідно до загальновстановлених
вимог;
✓ оцінювання та захист курсової роботи.
Пререквізити

Успішне вивчення дисциплін, передбачених навчальним планом ОПП «Фінансова
грамотність».
Постреквізити
Можливість здійснення подальшої науково-дослідної роботи за спеціальністю.
Результати навчання:
–
знати на рівні новітніх досягнень основні концепції сталого розвитку
суспільства, освіти і методології наукового пізнання;
–
уміти використовувати сучасні інформаційні технології та ресурси у
професійній, інноваційній та/або науковій діяльності;
–
знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про освіту;
–
визначати, критично оцінювати ключові тренди соціально-економічного
розвитку галузі відповідно до спеціалізації та ризики їх упровадження або застосовування в
інноваційній діяльності;
–
обгрунтовувати підприємницькі ідеї і обирати відповідне проектній діяльності
програмне забезпечення та інструменти (наприклад, дослідження ринку, статистичний
аналіз, порівняльні показники);
–
критично осмислювати теорії, принципи, методи і поняття з різних предметних
галузей і застосовувати одержані знання, уміння і навички для вирішення практичних задач і
проблем у галузі відповідно до спеціалізації;
–
уміти використовувати сучасні методи обробки і інтерпретації інформації при
проведенні інноваційної діяльності;
–
уміти самостійно планувати виконання інноваційного завдання у виробничій
сфері, формулювати висновки за його результатами та готувати результати розробок до
оприлюднення.
Інформація про дисципліну
Ступінь вищої освіти
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Система оцінювання та вимоги.
Перелік документів, необхідних для виконання та захисту міждисциплінарної курсової
роботи, поданий у методичних вказівках до виконання міждисциплінарної курсової роботи.

Роботи, переписані з літературних джерел, нормативних документів, неопрацьовані і
неоформлені належним чином, виконані шляхом запозичення ідей інших авторів без
посилання на використані джерела, до захисту не допускаються.
Підсумкове оцінювання
Підсумкова оцінка за курс виставляється з урахуванням питомої ваги кожної складової
залікового кредиту
Види оцінювання
Підготовка тексту роботи
Захист роботи

% від оцінки
60
40

Шкала оцінювання студентів:
Бали

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

ECTS

