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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, напрями 
підготовки, освітньо- 
кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної 
________ дисципліни________
денна форма 

навчання
заочна форма 

навчання

Кількість 
відповідних 
ЕСТS-  3

кредитів,

Загальна кількість 
годин -  90

Галузі знань:
01 Освіта / Педагогіка 

05 Соціальні та поведінкові 
науки

07 Управління та 
адміністрування

Спеціальності:
011 Освітні, педагогічні 

науки
016 Спеціальна освіта (за 

нозологіями)
051 Економіка 

073 Менеджмент 
076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність

Рівень вищої освіти:
другий (магістерський)

Вибіркова
(за вільним вибором здобувача 

________вищої освіти)________
Рік підготовки

2-й
Семестр

(відповідно до 
навчальних 

планів)

Лекції
6

Практичні заняття
4

Самостійна робота
80

Індивідуальні завдання

Вид контролю -  залік
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить:
■ для заочної форми навчання -  11% : 89%.



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями з питань 
організації та фінансового забезпечення соціального страхування та набуття практичних 
вмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в 
управлінні фондами соціального страхування; набуття умінь та формування компетенцій, 
необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень керівників або фахівців 
суб'єктів соціального страхування.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:
■ з'ясування об’єктивної необхідності, сутності, функцій, принципів і ролі 

соціального страхування в умовах економіки ринкового типу;
■ висвітлення іноземного досвіту у сфері соціального страхування та напрямків 

вдосконалення соціального страхування в України;
■ розгляд умов медичного страхування, страхування від нещасних випадків на 

виробництві та від професійного захворювання, страхування на випадок 
безробіття, пенсійного страхування;

■ вивчення особливостей недержавного соціального страхування;
■ засвоєння знань з державного регулювання соціального страхування.

Предметом навчальної дисципліни є теоретичні засади організації та фінансового 
забезпечення соціального страхування, а також закони, принципи, методи, технології та 
процедури в управлінні фондами соціального страхування.

В результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен 
знати:

- основи побудови системи загальнообов'язкового державного соціального 
страхування України та організацію систем соціального страхування 
окремих зарубіжних країн;

- законодавчу нормативну базу соціального страхування з різних видів 
соціального забезпечення в залежності від страхового випадку;

- формування системи соціальних гарантій населення: соціальні нормативи та 
джерела фінансування соціальних гарантій;

- форми й методи планування у державних цільових фондах соціального 
страхування;

- етапи реформування системи соціального страхування;
- організацію функціонування органів управління державними цільовими 

фондами страхового захисту;
- напрями вдосконалення соціального страхування в Україні.

уміти:
- виконувати необхідні розрахунки з визначенням внесків у державні цільові 

фонди відповідно до встановлених соціальних нормативів;
- розраховувати пенсійні внески та рівень пенсійного забезпечення згідно із 

розміром середньої заробітної плати в Україні;
- складати проекти кошторисів витрат фондів соціального страхування на 

випадок безробіття відповідно до соціальних програм забезпечення 
зайнятості населення;

- складати проекти кошторисів на медичне обслуговування за кошти фондів 
соціального страхування;

- використовувати набуті в процесі навчання теоретичні знання для 
вирішення проблем фінансового управління державними цільовими 
фордами;

- аналізувати наукові та статистичні джерела, бухгалтерську та фінансову 
звітність щодо соціального страхування;



- будувати прогнозні моделі розвитку соціального страхування.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Соціальний захист та його організаційні форми: 
національна і зарубіжна практика

Тема 1. Сутність, принципи і роль соціального страхування
Предмет і завдання курсу. Його зв'язок з іншими теоретичними й прикладними 

навчальними економічними дисциплінами. Склад, структура та послідовність викладання 
курсу.

Визначення та економічна сутність соціального страхування. Суб'єкти й об'єкти 
соціального страхування. Місце соціального страхування в системі економічних категорій.

Функції соціального страхування як складової соціальної політики: захисна, 
компенсаційна, відтворювальна, перерозподільна, стабілізуюча. Принципи соціального 
страхування: особистої відповідальності, солідарності, обов'язковості, організаційного 
само управління, державного регулювання.

Система соціальних гарантій населення: соціальні нормативи та джерела 
фінансування соціальних гарантій. Виникнення та етапи розвитку соціального страхування. 
Страхові фонди як основа страхового захисту. Форми організації фондів страхового 
захисту. Державні цільові фонди: соціальні, економічні. Шляхи утворення державних 
цільових фондів. Види загально обов'язкового державного соціального страхування в 
залежності від страхового випадку: пенсійне страхування; медичне страхування; 
страхування на випадок безробіття; страхування у зв'язку з тимчасовою втратою 
працездатності; страхування від нещасних випадів на виробництві та від професійного 
захворювання; недержавне соціальне страхування; інші види страхування, визначені 
законами України. Взаємозв'язок соціальних послуг і соціального страхування.

Роль соціального страхування у відновленні й збереженні працездатності робітників 
та гарантуванні матеріального забезпечення громадян, які втратили працездатність або не 
мали її. Актуальність соціального страхування для України. Чинники, що обумовлюють 
необхідність розвитку соціального страхування в Україні. Правові основи діяльності з 
надання соціальних послуг.

Тема 2. Іноземний досвід у сфері соціального страхування
Особливості соціального страхування в Швеції. Соціальна політика в системі 

соціального страхування країн СНД. Оцінка розвитку соціального забезпечення робітників 
у Німеччині. Соціальні технології США. Роль місцевого самоврядування в реалізації 
соціальних гарантій населення в Польщі. Медичне соціальне страхування в Ізраїлі. Системи 
соціального страхування в США. Системи соціального страхування Німеччині. Системи 
соціального страхування Англії. Системи соціального страхування Франції. Польська 
система пенсійного страхування. Система соціального захисту країн колишнього СНД. 
Елементи сучасних пенсійних систем: державний пенсійний фонд, недержавні пенсійні 
фонди, страхові компанії зі страхування життя і пенсій.

Тема 3. Державне регулювання соціального страхування
Мета й форми державного регулювання діяльності в системі надання соціальних 

послуг в Україні. Органи, які здійснюють державне регулювання у сфері соціального 
страхування, відповідно до його видів. Контроль за діяльністю страхових фондів.

Захист прав споживачів соціальних послуг. Засоби державного нагляду. Співпраця 
та координація діяльності між органами, що здійснюють державне регулювання 
соціального страхування.

Організація та контроль за наданням соціальних послуг. Роль та місце Кабінету 
Міністрів України в державному регулюванні розвитку соціального страхування.



Тема 4. Напрямки вдосконалення соціального страхування
Управління страховими фондами: держава та представники суб'єктів соціального 

страхування. Розвиток нормативно - законодавчого забезпечення.
Особливості розвитку державної системи страхового фонду документації. 

Забезпечення економічного розвитку та формування його соціального ресурсу діючою 
системою пільг та субсидій у сфері соціальної допомоги населенню. Підвищення 
ефективності витрачання бюджетних коштів для надання суспільно необхідних послуг.

Реформування системи пенсійного забезпечення. Створення ефективної системи 
державного регулювання й контролю у сфері пенсійного страхування, зберігання та 
управління пенсійними активами, виконання заходів для забезпечення якості життя 
населення.

Посилення механізму регулювання соціального захисту на випадок безробіття. 
Упровадження державних соціальних стандартів у сфері медичного обслуговування 
населення.

Змістовий модуль 2. Види загальнообов'язкового державного соціального 
страхування та недержавне пенсійне страхування

Тема 5. Страхування тимчасової втрати працездатності
Поняття загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з 

тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та 
похованням. Мета створення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності. Права, обов'язки та відповідальність суб'єктів загальнообов'язкового 
державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та 
витратами, зумовленими народженням та похованням.

Принципи загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з 
тимчасовою втратою працездатності. Види матеріального забезпечення та соціальних 
послуг Фонду. Формування джерел надходження у Фонд. Напрямки використання коштів 
Фонду. Розрахунок страхового стажу. Види фінансово-економічного забезпечення та 
соціальних послуг у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування у 
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

Управління Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. 
Нагляд у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з 
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та 
похованням.

Бюджет та облік страхових засобів Фонду соціального страхування у зв'язку з 
тимчасовою втратою працездатності. Фінансування страхових відшкодувань, соціальних 
послуг та профілактичних заходів.

Тема 6. Медичне страхування
Медичне страхування та його основні види. Суб'єкти й об'єкти медичного 

страхування. Роль медичного страхування в забезпеченні потреб робітника в страховому 
захисті.

Добровільне медичне страхування. Обсяг відповідальності страховика. Страхова 
сума. Порядок визначення розміру страхових премій і їх сплати. Права й обов'язки сторін 
страхових відносин. Організація роботи страхової компанії, пов'язана з настанням 
відповідальності за фактом страхового випадку.

Медичне страхування громадян, які перетинають кордон. Шляхи підвищення 
ефективності добровільного медичного страхування.



Тема 7. Страхування від нещасних випадків на виробництві та від 
професійного захворювання

Економічна сутність та роль Фонду соціального страхування від нещасних випадків 
на виробництві та від професійного захворювання. Завдання Фонду. Принципи страхування 
від нещасних випадків.

Суб'єкти й об'єкти страхування від нещасних випадків. Основні поняття: нещасний 
випадок та професійне захворювання. Види страхування від нещасних випадків. 
Добровільне страхування від нещасних випадків.

Управління Фондом соціального страхування від нещасних випадків. Обов'язки 
Фонду соціального страхування від нещасних випадків, що пов'язані з координацією 
страхової діяльності. Фінансування страхових відшкодувань, соціальних послуг та 
профілактичних заходів.

Нагляд у сфері страхування від нещасних випадків на виробництві та від 
професійного захворювання.

Тема 8. Страхування на випадок безробіття
Поняття та принципи загальнообов'язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття.
Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне. Соціальні гарантії як форма 

забезпечення достатнього рівня суспільного добробуту. Порядок надання матеріальної 
допомоги з безробіття.

Управління Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування 
України на випадок безробіття. Органи нагляду у сфері страхування на випадок безробіття. 
Зайнятість населення за статусами зайнятості (працюючі за наймом, роботодавці, 
самозайняті, безкоштовно працюючі члени сім'ї), формами власності (державна, 
колективна, приватна та інші), видами економічної діяльності (будівництво, послуги з 
ремонту, готелі та ресторани, торгівля транспортними засобами, освіта, охорона здоров'я, 
соціальна допомога та ін.).

Тема 9. Пенсійне страхування
Сутність та поняття загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. 

Пенсійний фонд України як самостійна фінансова установа.
Завдання Пенсійного фонду. Джерела надходження в Пенсійний фонд. Платники 

збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Об'єкти оподаткування для 
платників. Персоніфікований облік громадян у пенсійному забезпеченні.

Переваги та недоліки системи пенсійного забезпечення в Україні. Напрямки 
використання коштів Пенсійного фонду. Поняття «пенсія». Види пенсій: трудові, соціальні. 
Чинники, що обумовлюють розмір ресурсівсоціального страхування, що направлені на 
пенсійне забезпечення: демографічні, економічні.

Місце пенсійного забезпечення в економіці України. Актуальність пенсійного 
страхування в системі економічних відносин. Чинники, що обумовлюють необхідність 
розвитку пенсійного забезпечення в Україні.

Особливості та етапи реформування пенсійного страхування в Україні. Мета та 
завдання Пенсійної реформи. Добровільне страхування додаткової пенсії. Умови 
призначення та розміри пенсії. Пенсії за віком при неповному стажі роботи. Порядок 
визначення стажу роботи годувальника. Умови призначення та розміри пенсії. Порядок 
змін розміру пенсії. Пільги по обчисленню стажу. Порядок підтвердження стажу роботи. 
Види трудової діяльності, що зараховується до стажу роботи, який дає право на трудову 
пенсію. Строки призначення пенсій. Порядок і умови перерахування пенсій. Право вибору 
державної пенсії або надбавки до трудової пенсії.

Тема 10. Недержавне соціальне страхування
Недержавне пенсійне страхування: економічна сутність та роль у системі



соціального страхування. Суб'єкти та об'єкти недержавного пенсійного страхування. 
Недержавні пенсійні фонди: відкриті, корпоративні, професійні.

Послуги недержавних пенсійних фондів. Доходи та витрати недержавних пенсійних 
фондів. Асоціація недержавних пенсійних фондів України: мета та основні завдання. 
Договір про недержавне пенсійне страхування: особливості складання для фізичних та 
юридичних осіб. Іноземний досвід недержавного пенсійного страхування.



4. Структура навчальної дисципліни

Назви
змістових модулів і тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

О
иоА

У тому числі оиоА
о

У тому числі
л п ср, ф л п Ф, ір

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Модуль 1

Змістовий модуль 1.
Соціальний захист та його організаційні форми: національна і зарубіжна практика

Тема 1. Сутність, принципи і роль 
соціального страхування - - - - 8 2 - 6

Тема 2. Іноземний досвід у сфері 
соціального страхування - - - - 12 - - 12

Тема 3. Державне регулювання 
соціального страхування - - - - 10 - - 10

Тема 4. Напрямки вдосконалення 
соціального страхування - - - - 8 2 - 6

Усього годин за змістовим модулем 1 - - - - 38 4 - 34
Змістовий модуль 2.

Види загальнообов'язкового державного соціального страхування та недержавне пенсійне
страхування

Тема 5. Страхування тимчасової втрати 
працездатності - - - - 12 - 2 10

Тема 6. Медичне страхування - - - - 10 - - 10
Тема 7. Страхування від нещасних 
випадків на виробництві та від 
професійного захворювання

- - - - 6 2 - 4

Тема 8. Страхування на випадок 
безробіття - - - - 6 - 2 4

Тема 9. Пенсійне страхування - - - - 8 - - 8
Тема 10. Недержавне соціальне 
страхування - - - - 10 - - 10

Усього годин за змістовим модулем 2 - - - - 52 2 4 46
Усього годин - - - - 90 6 4 80

5. Теми та зміст практичних занять

№
з/п

Теми практичних занять Зміст практичних занять Форма контролю Години
д з

1 2 3 4 - 6
Змістовий модуль 2.

Види загальнообов'язкового державного соціального страхування та недержавне пенсійне
страхування

Тема 5. Страхування 
тимчасової втрати 
працездатності

Бюджет та облік страхових 
засобів Фонду соціального 
страхування у зв'язку з 
тимчасовою втратою 
працездатності. 
Фінансування страхових 
відшкодувань, соціальних

Письмове
тестування

2



послуг та профілактичних 
заходів.

Тема 8. Страхування на 
випадок безробіття

Управління Фондом 
загальнообов'язкового 
державного соціального 
страхування України на 
випадок безробіття. Органи 
нагляду у сфері страхування 
на випадок безробіття. 
Зайнятість населення за 
статусами зайнятості 
(працюючі за наймом, 
роботодавці, самозайняті, 
безкоштовно працюючі 
члени сім'ї), формами 
власності (державна, 
колективна, приватна та 
інші), видами економічної 
діяльності (будівництво, 
послуги з ремонту, готелі та 
ресторани, торгівля 
транспортними засобами, 
освіта, охорона здоров'я, 
соціальна допомога та ін.).

Усне опитування 2

Разом: - 4

6. Самостійна робота

Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного матеріалу 
перевіряється під час поточного та підсумкового контролю знань, якістю підготовки 
індивідуальних робіт за темою програми навчальної дисципліни.

Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти заочної форми навчання 
з опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях

Тема Зміст Год.
Тема 1. Сутність, принципи і роль 
соціального страхування

Види загально обов'язкового державного 
соціального страхування в залежності від 
страхового випадку: пенсійне страхування; 
медичне страхування; страхування на 
випадок безробіття; страхування у зв'язку з 
тимчасовою втратою працездатності; 
страхування від нещасних випадів на 
виробництві та від професійного 
захворювання; недержавне соціальне 
страхування; інші види страхування, 
визначені законами України. Взаємозв'язок 
соціальних послуг і соціального страхування. 
Роль соціального страхування у відновленні 
й збереженні працездатності робітників та 
гарантуванні матеріального забезпечення 
громадян, які втратили працездатність або не 
мали її. Актуальність соціального

6



страхування для України. Чинники, що 
обумовлюють необхідність розвитку 
соціального страхування в Україні. Правові 
основи діяльності з надання соціальних 
послуг.

Тема 2. Іноземний досвід у сфері 
соціального страхування

Системи соціального страхування 
Німеччині. Системи соціального 
страхування Англії. Системи соціального 
страхування Франції. Польська система 
пенсійного страхування. Система 
соціального захисту країн колишнього СНД. 
Елементи сучасних пенсійних систем: 
державний пенсійний фонд, недержавні 
пенсійні фонди, страхові компанії зі 
страхування життя і пенсій.

12

Тема 3. Державне регулювання 
соціального страхування

Захист прав споживачів соціальних 
послуг. Засоби державного нагляду. 
Співпраця та координація діяльності між 
органами, що здійснюють державне 
регулювання соціального страхування. 
Організація та контроль за наданням 
соціальних послуг. Роль та місце Кабінету 
Міністрів України в державному 
регулюванні розвитку соціального 
страхування.

10

Тема 4. Напрямки вдосконалення 
соціального страхування

Реформування системи пенсійного 
забезпечення. Створення ефективної 
системи державного регулювання й 
контролю у сфері пенсійного страхування, 
зберігання та управління пенсійними 
активами, виконання заходів для 
забезпечення якості життя населення. 
Посилення механізму регулювання 
соціального захисту на випадок безробіття. 
Упровадження державних соціальних 
стандартів у сфері медичного 
обслуговування населення.

6

Тема 5. Страхування тимчасової втрати 
працездатності

Принципи загальнообов'язкового 
державного соціального страхування у 
зв'язку з тимчасовою втратою 
працездатності. Види матеріального 
забезпечення та соціальних послуг Фонду. 
Формування джерел надходження у Фонд. 
Напрямки використання коштів Фонду. 
Розрахунок страхового стажу. Види 
фінансово-економічного забезпечення та 
соціальних послуг у сфері 
загальнообов'язкового державного 
соціального страхування у зв'язку з 
тимчасовою втратою працездатності.

10

Тема 6. Медичне страхування Добровільне медичне страхування. Обсяг 
відповідальності страховика. Страхова сума. 
Порядок визначення розміру страхових

10



премій і їх сплати. Права й обов'язки сторін 
страхових відносин. Організація роботи 
страхової компанії, пов'язана з настанням 
відповідальності за фактом страхового 
випадку.
Медичне страхування громадян, які 
перетинають кордон. Шляхи підвищення 
ефективності добровільного медичного 
страхування.

Тема 7. Страхування від нещасних 
випадків на виробництві та від 
професійного захворювання

Управління Фондом соціального 
страхування від нещасних випадків. 
Обов'язки Фонду соціального страхування 
від нещасних випадків, що пов'язані з 
координацією страхової діяльності. 
Фінансування страхових відшкодувань, 
соціальних послуг та профілактичних 
заходів.
Нагляд у сфері страхування від нещасних 
випадків на виробництві та від 
професійного захворювання.

4

Тема 8. Страхування на випадок 
безробіття

Види безробіття: фрикційне, структурне, 
циклічне. Соціальні гарантії як форма 
забезпечення достатнього рівня суспільного 
добробуту. Порядок надання матеріальної 
допомоги з безробіття.

4

Тема 9. Пенсійне страхування Особливості та етапи реформування 
пенсійного страхування в Україні. Мета та 
завдання Пенсійної реформи. Добровільне 
страхування додаткової пенсії. Умови 
призначення та розміри пенсії. Пенсії за 
віком при неповному стажі роботи. Порядок 
визначення стажу роботи годувальника. 
Умови призначення та розміри пенсії. 
Порядок змін розміру пенсії. Пільги по 
обчисленню стажу. Порядок підтвердження 
стажу роботи. Види трудової діяльності, що 
зараховується до стажу роботи, який дає 
право на трудову пенсію. Строки 
призначення пенсій. Порядок і умови 
перерахування пенсій. Право вибору 
державної пенсії або надбавки до трудової 
пенсії.

8

Тема 10. Недержавне соціальне 
страхування

Послуги недержавних пенсійних фондів. 
Доходи та витрати недержавних пенсійних 
фондів. Асоціація недержавних пенсійних 
фондів України: мета та основні завдання. 
Договір про недержавне пенсійне 
страхування: особливості складання для 
фізичних та юридичних осіб. Іноземний 
досвід недержавного пенсійного 
страхування.

10

Усього: 80



7. Індивідуальна робота

Індивідуальне навчально-дослідне завдання для здобувачів вищої освіти заочної 
форми навчання є аналітичною роботою, щодо оволодіння сучасним науково-понятійним 
апаратом та процедурами практичної роботи з різноманітним видами джерел. Завдання 
передбачає:

■ пошук статистичних даних та їх аналіз;
■ пошук у наукових журналах 2-3 статей, які висвітлюють аналізовану проблему та їх 

реферування (виклад основних ідей і пропозицій авторів);
■ складання списку використаної літератури та інформаційних джерел.
Контрольна робота виконується відповідно до варіантів завдань за темою програми

навчальної дисципліни.
Вимоги до ІНДЗ та варіанти завдань для здобувачів вищої освіти заочної форми 

навчання викладені у методичних вказівках, які надаються здобувачам вищої освіти на 
першій лекції.

8. Методи навчання

При викладанні навчальної дисципліни «Соціальне страхування» використовуються 
інформаційно-ілюстративний та проблемний методи навчання.

Під час лекційного курсу застосовуються:
- мультимедійна презентація;
- слайдова презентація;
- дискусійне обговорення проблемних питань.
На практичних заняттях застосовуються:
- ситуаційні завдання;
- кооперативне навчання (робота за методом малих груп).

9. Контрольні заходи та засоби діагностики
Поточний контроль знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни 

проводиться у формі письмового тестування з кожної теми. У завданні з кожної теми 
здобувачам вищої освіти пропонується 9-11 тестів 3-х рівнів: 1) 5 тестів закритої 
альтернативної форми (простого множинного вибору «правильно» чи «неправильно»); 2) 
3-5 тестів закритої форми множинного вибору з однією правильною відповіддю з 4-х 
можливих; 3) 1 тест-задача закритої форми з однією правильною відповіддю з 4-х 
можливих.

На практичних заняттях оцінюється участь в обговоренні ситуацій та виконанні 
завдань.

Індивідуальні роботи (контрольні роботи здобувачів вищої освіти заочної форми 
навчання) надаються викладачу на практичних заняттях та на заліку.

Підсумковий контроль знань -  залік.

10. Критерії та шкала оцінювання
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача вищої 

освіти при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної 
дисципліни «Соціальне страхування», є:

- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою 
програмою навчальної дисципліни;

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, 
що міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах;

- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку;
- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, 

послідовність тощо);



- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних завдань;
- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.
Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі (табл.

10.1).
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних, результати самостійної роботи здобувачів вищої освіти) проводиться у % від 
кількості балів, виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа за критеріями:

0% -  завдання не виконано;
40% -  завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або 

розрахункового характеру;
60% -  завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в 

методиці;
80% -  завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки 

(розмірності, висновки, оформлення тощо);
100% -  завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.

Оцінювання здобувачів вищої освіти заочної форми навчання відбувається на підставі 
виконаної контрольної роботи, виконання завдань на аудиторних заняттях та успішного 
складення заліку (табл. 10.1).

Таблиця 10.1
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти заочної форми навчання

Підготовка 10 контрольних робот за темами 
програми навчальної дисципліни (об’ємом по 2-3 

сторінки кожна) А
уд

.
ро

бо
та

За
лі

к

У
сь

ог
о

0-4 за кожну контрольну роботу, всього: 0-40 0-20 0-40 0-100

Результати навчання проставляються за трьома шкалами (табл. 10.2). Позитивні оцінки 
виставляються тільки тим здобувачам вищої освіти, які виконали всі види навчальної 
роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни, і набрали за результатами 
поточного та підсумкового контролів не менше 60 балів.

Таблиця 10.2
Шкали оцінювання (100-бальна та національна)

90-100 А відмінно
82-89 В добре74-81 С
64-73 D задовільно60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання
1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним курсом
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