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ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення предметної олімпіади з дисципліни «Страхування» 

здобувачами ступеня вищої освіти «Магістр»  

 

 

1. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ 

Метою проведення олімпіади є активізація творчої активності студентів, 

контроль засвоєного студентами матеріалу з дисципліни «Страхування», контроль 

самостійної роботи та пошук шляхів подальшого удосконалення методики 

викладання дисципліни. 

 

2. СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ 

Олімпіада проводиться в грудні місяці перед семестровим екзаменом після 

вивчення студентами базових основ дисципліни «Страхування».  

Інформація про точну дату та час проведення предметної олімпіади 

доводиться студентам у формі об’яви за місяць до початку олімпіади. 

 

3. КОНТИНГЕНТ УЧАСНИКІВ ОЛІМПІАДИ І МЕТОДИКА ЇХ 

ВІДБОРУ 

Для участі в олімпіаді з дисципліни «Страхування» допускаються здобувачі 

ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування». 

Положенням передбачається проведення кафедрою відповідної 

організаційної роботи зі студентами з метою їх залучення до участі в олімпіадах 

найбільшої кількості добре встигаючих і здібних студентів. 

 

4. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ 

Олімпіада проводиться за наступною методикою: 



- для проведення олімпіади на кафедрі створюється комісія у складі трьох 

викладачів; 

- під час олімпіади кожен учасник отримує контрольні завдання, які 

повинен виконати за відведений час;  

- після виконання завдання воно оцінюється і учасник отримує певну 

кількість балів. Сумарний результат кожного учасника складається із суми балів, 

отриманих за виконання кожного завдання;  

- після проведення олімпіади складається протокол, який підписується 

членами комісії та завідувачем кафедрою «Фінанси, банківська справа та 

страхування». Зразок бланку протоколу наведений у додатку А.  

 

5. ЗМІСТ ОЛІМПІАДИ 

Завдання для олімпіади з дисципліни «Страхування» складаються з трьох 

частин: підібрати визначення до термінів, виконати тести та розв’язати задачу. 

Для успішного рішення завдань на олімпіаді від студентів потрібна 

максимальна активізація мислення та вміння творчо застосовувати надбанні 

знання з дисципліни. 

Олімпіада проводиться, як письмова робота студентів в навчальних 

аудиторіях. Час виконання роботи – 60 хвилин. Результат здійсненної студентами 

письмової роботи оцінюються за бальною системою. Кожна частина завдання 

оцінюється в 10 балів. Максимальна оцінка за завдання – 30 балів. 

 

6. ЗАОХОЧЕННЯ ДЛЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ОЛІМПІАДИ 

За результатами олімпіади переможців нагороджуються дипломами та  

заохочуються різними формами матеріального і морального стимулювання. 

 

7. ПОРЯДОК ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ 

ОЛІМПІАДИ 

На підставі зроблених висновків, а також згідно з навчальним планом 

дисципліни щорічно переглядаються матеріали для проведення олімпіади. 



Перероблений матеріал розглядається робочою групою та затверджується на 

засіданні кафедри.  

 

8. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ПЕРЕМОЖЦІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ДРУГОМУ 

ЕТАПІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 

Для участі у другому турі олімпіади (за межами університету) можуть бути 

відібрані студенти, які у першому турі посіли призові місця, впевнено володіють 

матеріалом дисципліни та проявляють творчий підхід при виконанні навчальних 

завдань і завдань олімпіади. 

 

Зав. кафедри «Фінанси,  

банківська справа та страхування»,  

к.е.н., доцент         О.О. ЯЦУХ 

 

  



ДОДАТОК А 

Зразок бланку протоколу проведення олімпіади 

ПРОТОКОЛ 

проведення олімпіади 

з дисципліни «Гроші та кредит» 

П.І.П. студента Група Бали Зайняте місце 

    

    

    

    

 

Розподіл місць за результатами виконання завдань олімпіади:  

І-е місце – _________________________________________  

ІІ-е місце – ________________________________________ 

ІІІ-е місце – ________________________________________  

 

Висновки та рекомендації за результатами олімпіади ___________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Члени комісії: __________________________________________________ 

_________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Зав. кафедри ФБС ______________________________________________ 

 

 


