
 

 

Літня школа для аспірантів з аграрної економіки 
В рамках пілотного проекту із сталої інтернаціоналізації науково-дослідних структур 

України в умовах глобалізації агропродовольчого сектору України 
(UaFoodTrade) 

Оголошення про навчальний курс 
Написання наукових праць для аграрних економістів 

 
Організатори Київська школа економіки (KSE), Київ, Україна та Лейбніц Інститут аграрного розвитку в 

країнах з перехідною економікою (IAMO), Галле, Німеччина, у співпраці з кафедрою аграрної 
економіки та сільського розвитку Геттінгенського університету, Німеччина  

Термін курсу  28-31 травня, 2019 р. 

Місце 
проведення 

Київська школа економіки (KSE), вул. Дмитрівська, 92-94, 01135, Київ, Україна 

Лектор Проф. др. Штефан фон Крамон-Таубадель (Геттінгенський університет, Німеччина)  

Опис курсу Навчальний модуль націлений допомогти аспірантам та фахівцям у галузі аграрної економіки 
покращити навички, які необхідні для комунікації та публікації досліджень у наукових 
журналах. 

Тематика курсу 1 Вступ: Кому і для чого потрібне «написання наукових праць»? 2. Огляд наукових журналів з 
аграрної економіки. 3. Процес: написання роботи, подання на рецензування, коригування 
після рецензії, публікація своєї роботи, а також рецензування статей інших авторів – про що 
необхідно знати? 4. Написання праць англійською мовою – пропозиції, типові помилки, 
поради. 5. Практика вправного написання наукових статей  –плагіат та інші підводні камені. 

Формат Два блоки лекційних занять з 9:00 до 12:00 та з 13:30 до 16:00 щодня.  

Оцінювання Для отримання сертифікату слухачі повинні відвідати всі лекції і написати  анотацію власної 
наукової роботи (250 слів), використовуючи деякі з методів і порад , що будуть 
обговорюватися і практикуватися в ході курсу. Крайній термін подачі анотації , через кілька 
тижнів після закінчення курсу, буде точно визначено разом зі студентами в перший день 
курсу. Кредити за ECTS: 3  

Мова Англійська 

Вимоги Аспіранти, які навчаються за спеціальністю з аграрної/ продовольчої економіки, загальної 
економіки (економічної теорії) або суміжними спеціальностями. На навчання також 
запрошуються дослідники і вчені, що вже отримали науковий ступінь. Мова курсу англійська, 
від слухачів вимагається високий рівень володіння мовою. Це не мовний курс! Також, хоча 
це не є жорсткою вимогою, слухачам бажано мати персональний ноутбук для виконання 
завдань! 

Подання заяв Електронну заяву (англійською мовою) необхідно подати заповнивши онлайн-заявку на веб-
сайті (натисніть, щоб перейти за посиланням або відкрийте посилання у веб-переглядачі).  
http://bit.do/uafoodform . До заяви необхідно додати наступні документи в форматі pdf: (1) 
Резюме (Curriculum vitae), (2) Мотиваційний лист (до 1 сторінки), (3) Титульну сторінку з 
анотацією власної наукової роботи (до 300 слів) та (4) скановані копії свідоцтва про 
отримання ступеню бакалавра та магістра в pdf файлах (не більше ніж 2 MB кожен документ). 
Електронні заяви приймаються до 24:00 за Київським часом понеділка, 6 травня 2019 р.! 

Додаткова 
інформація 

За додатковою інформацією звертайтесь на веб-сторінку проекту UaFoodTrade 
(https://kse.ua/kse-research/uafoodtrade/) або на е-пошту асистента проекту Валентини 
Марусяк (vmarusiak@kse.org.ua ) 

Оплата Участь у курсі безкоштовна. Витрати на проживання та проїзд слухачі покривають самостійно. 

Фінансування Міністерство освіти і наукових досліджень Федеративної Республіки Німеччини. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7qSLntzaD2VjDrY6prru1oBR3ROHt0NgCsmtcNI28SG3_Xg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7qSLntzaD2VjDrY6prru1oBR3ROHt0NgCsmtcNI28SG3_Xg/viewform?usp=sf_link
http://bit.do/uafoodform

