
 





 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Всього годин 

Денна 

форма 

здобуття 

освіти 

Заочна 

форма 

здобуття 

освіти  

Кількість кредитів/годин 4/ 120 4/ 120 

Усього годин аудиторної роботи 54 14 

в т.ч.:   

  лекційні заняття, год. 18 6 

  практичні заняття, год. 36 8 

Усього годин самостійної роботи 66 106 

Форма контролю іспит іспит 

Примітка. 

Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі: 

для денної форми навчання –53% 

для заочної форми навчання – 16%  

 

1. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік і 

аудит» є формування                       теоретичних знань і набуття практичних навичок з 

організації та ведення бухгалтерського обліку й проведення аудиту 

фінансової звітності, а також використання їх результатів як 

інформаційної бази прийняття ефективних управлінських рішень. 

Мета навчальної дисципліни опанувати теоретичними основами знань з 

бухгалтерського обліку і аудиту в діяльності підприємств різних форм 

власності і видів діяльності та набути практичних навичок 

документального оформлення господарських операцій, ведення облікових 

регістрів складання фінансової звітності, грамотного читання облікової 

звітності для прийняття управлінських рішень, а також практичних 

навичок здійснення аудиту (незалежної перевірки фінансової звітності) та 

інших видів аудиторських послуг 

Вивчення навчальної дисципліни Бухгалтерський облік і аудит ґрунтується на 

таких засвоєних навчальних дисциплінах: 

-Економіка підприємства 

 

 

 



2.2. Завдання навчальної дисципліни (ЗК, СК(ФК)) 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів 

вищої освіти необхідних компетентностей:  

 загальні компетентності:  

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях  

ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

 спеціальні (фахові) компетентності:  

СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища 

СК10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та 

мотивувати персонал організації 

2.3. Програмні результати навчання (ПРН) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Розподіл навчальних занять за розділами дисципліни  

Назви розділів Кількість годин 

денна форма навчання (ДФН) заочна форма навчання (ЗФН) 

ус

ьо

го  

у тому числі ус

ьо

го  

у тому числі 

л п лаб

. 

інд

. 

с. р. л п ла

б. 

інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                                                        Розділ 1 Основи теорії бухгалтерського обліку 

Тема1  Загальна 

характеристика 

бухгалтерського обліку 

його предмет і метод 

8 2 4 - - 2 3 - 1 - - 2 

Тема2Бухгалтерський  

баланс 

8 2 4 - - 2 4 1 1 - - 2 

Тема3 Система рахунків 

бухгалтерського обліку та 

подвійний запис. План 

рахунків бухгалтерського 

обліку 

8 4 6 - - 2 4 1 1 - - 2 

Тема 4Документація та 

інвентаризація  

7 2 4 - - 1 6 1 1 - - 4 

Тема5 Облікові регістри  

бухгалтерського обліку 

7 2 4 - - 1 3 1 - - - 2 

Разом за розділом 42 12 22 - - 8 20 4 4 - - 12 

Розділ 2 Аудит діяльності суб’єктів господарювання    

Тема6Винекнення та 

розвиток аудиту в умовах 

ринкової економіки 

8 2 4 - - 2 6  1 - - 4 

Тема7Організація 

проведення аудиторської 

діяльності  

8 2 4 - - 2 5 1 1 - - 4 

Тема8Фінансова звітність 

підприємства та її аудит 

8 2 4 - - 2 4 - 1 - - 2 

Разом за розділом 32 8 16 - - 8 20 2 4 - - 14 

Інша самостійна робота 50 - - - - 50 80   - - 80 

Усього годин  120 18 36 - - 66 12

0 

6 8 - - 106 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.2.Лекційні заняття 
№ з/п Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою Кількість 

годин 

ДФН ЗФН 

Розділ 1. Бухгалтерський облік суб’єктів господарювання   

1 Тема  Загальна характеристика бухгалтерського обліку його предмет і 

метод Суть і значення бухгалтерського обліку як основи підприємницької 

діяльності, його функції і завдання.Види бухгалтерського обліку та 

нормативно-правова база їх регулювання.Основні принципи 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності.Предмет бухгалтерського 

обліку і його об’єкти.Метод бухгалтерського обліку та його елементи. 

2 1 

2 Тема Бухгалтерський  баланс  Суть балансового узагальнення та його 

значення в управлінні.Будова і зміст бухгалтерського балансу.Вплив 

господарських операцій на баланс. 

2 1 

3 Тема Система рахунків бухгалтерського обліку та подвійний запис План 

рахунків бухгалтерського обліку Бухгалтерські рахунки, їх призначення та 

структура.Суть подвійного запису та його значення в бухгалтерському 

обліку.Синтетичні та аналітичні рахунки бухгалтерського обліку і їх 

взаємозв’язок.Узагальнення даних поточного бухгалтерського 

обліку.Класифікація рахунків бухгалтерського обліку та їх 

характеристика.План рахунків, його структура та значення. 

4 1 

4 Тема Документація та інвентаризація Загальні поняття про первинне 

спостереження. Суть та значення бухгалтерських документів.Вимоги 

до змісту й оформлення документів.Класифікація бухгалтерських 

документів.Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку. 

2 - 

5 Тема5 Облікові регістри  бухгалтерського обліку Поняття облікових 

регістрів та їх класифікація.Методика і техніка облікової реєстрації.Форми 

бухгалтерського обліку. 

2 1 

Розділ 2. Аудит діяльності суб’єктів господарювання   

6 Тема Винекнення та розвиток аудиту в умовах ринкової економіки 

Сутність, види аудиту, їх принципи та професійна етика.Міжнародні 

стандарти аудиту.Предмет, об’єкти та методи аудиту. 

2 1 

7 Тема Організація проведення аудиторської діяльності 

Регулювання аудиторської діяльності в Україні.Аудитор, його статус 

та сертифікація.Основні етапи проведення аудиторської перевірки та 

порядок укладання договору на проведення аудиту. Планування 

аудиторської перевірки.Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті. 

2 1 

8 . ТемаФінансова звітність підприємства та її аудит 

Сутність звітності, її призначення та класифікаціяПоняття і склад 

фінансової звітності та вимоги до її підготовки і поданняФорми фінансової 

звітності та їх характеристикаМетоди перевірки правильності складання 

фінансової звітності 

2 1 

Усього годин 18 6 

 

 

 

 



3.3.Практичні (лабораторні, семінарські) заняття 
№ з/п Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою Кількість 

годин 

ДФН ЗФН 

Розділ 1. Бухгалтерський облік суб’єктів господарювання   

1 Загальна характеристика бухгалтерського обліку його предмет і метод  

Види господарського обліку. Статистичний облік як система, 

підприємства, узагальнення і контроль масових явищ.Принципи 

бухгалтерського обліку: обачності, повного висвітлення, автономності, 

послідовності, неперервності та ін.Завдання бухгалтерського обліку, 

важливі вимоги: простота, чіткість, достовірність, усунення і 

попередження недоліків в роботі, посилення контролю за господарською 

діяльністю. 

4 1 

2 Бухгалтерський баланс Характеристика активу і пасиву балансу. Статті 

бухгалтерського балансу, характеристика окремих видів господарських 

засобів, коштів і джерел їх утворення. Характеристика активу і пасиву 

балансу. 

4 1 

3 Бухгалтерські рахунки і подвійний запис План рахунків бухгалтерського 

обліку 

 Форма бухгалтерського рахунку:дебет,кредит, сальдо (залишок) 

рахунку. Призначення активних,пасивних, активно-пасивних 

рахунків.Відображення господарських операцій. Подвійний запис як 

техніка бухгалтерського обліку. Контрольне значення подвійного запису. 

Подвійний запис і його відображення на балансі. Кореспонденція 

рахунків: прості і складні кореспонденції рахунків. 

6 1 

4 Тема Документація та інвентаризація Поняття про бухгалтерські 

документи, як носії первинної інформації про господарські операції. 

Класифікація бухгалтерських документів. Документування 

господарських операцій. Бухгалтерська обробка документів та їх 

відображення в обліку. 

4 1 

5 Тема Облікові регістри  бухгалтерського обліку Поняття облікових 

регістрів, їх види і зміст. Бухгалтерські книги, картки, відомості, 

реєстри-листки, що використовуються для реєстрації і групування в них 

відомостей про виконані господарські операції. Вимоги до заповнення 

бухгалтерських реєстрів. Техніка облікової реєстрації.  

4 - 

Розділ 2. Аудит діяльності суб’єктів господарювання   

6 Тема Винекнення та розвиток аудиту в умовах ринкової економіки  

Метод і методика аудиту. Методичні прийоми аудиту. Класифікація 

аудиту за певними ознаками та її  практичне застосування.  Інтерпретація  

господарського  факту  та  оцінка  його  на  відповідність.  

Характеристика  контрольної  системи  облікового  відображення  

господарського  факту.  Внутрішній  контроль  та  його  характеристика.  

Структура  системи  внутрішнього контролю. Середовище контролю та 

фактори, що його зумовлюють.  Процедури  контролю  –  спеціальні  

перевірки,  що  виконуються  персоналом  підприємства.  

Документування  результатів  вивчення  системи  внутрішнього  

контролю.   

4 1 

7  Тема Організація проведення аудиторської діяльності 

Контроль  якості  аудиторських  послуг.  Основні  етапи  процесу  

аудиту.  Процедура  вибору  замовника  і  укладання  договору.  

Планування  аудиту,  його  мета  та  стадії.  Визначення межі суттєвості 

відхилень. Оцінка аудиторського ризику.  Оцінка системи внутрішнього 

контролю та організації бухгалтерського обліку  на підприємстві.  

4 1 



Визначення  рівня  властивого  ризику  і  ризику  контролю.   

Методика  складання  робочих  документів аудитора  і  ведення  

аудиторського  досьє. Організаційні,  адміністративні документи 

аудиторських процедур з окремих  статей річного звіту й інші 

аудиторські дані, висновок, рекомендації (пропозиції).     

8 Тема Фінансова звітність підприємства та її аудит 

Аудит  забезпечення  збереженості  касової  готівки  та  додержання  

касової  дисципліни,  вимог  чинного  законодавства  щодо  здійснення  

касових  операцій.  Аудит дебіторської заборгованості.  Аудит наявності 

та руху основних засобів і нематеріальних активів.  Аудит  формування  

статутного  капіталу  та  його  особливості.  Аудит  руху  та  

використання капіталу за видами.  Організація  та  методика  аудиту  

поточних  зобов'язань,  кредитних  операцій.   

4 1 

Усього годин 36 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4.Самостійна робота 
№ з/п Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою Кількість годин 

ДФН ЗФН 

                         Розділ 1. Бухгалтерський облік суб’єктів господарювання   

1 Тема1  Загальна характеристика бухгалтерського обліку його предмет і 

метод Предмет і метод бухгалтерського обліку Система нормативного 

регулювання бухгалтерського обліку в Україні. 

2 2 

2 Бухгалтерський баланс 

Аналіз окремих показників фінансового стану. 
2 2 

3 Бухгалтерські рахунки і подвійний запис 

 Сутність та історичний аспект подвійного запису. Відображення 

господарських операцій. Подвійний запис як техніка бухгалтерського 

обліку.  

2 2 

4 Тема Документація та інвентаризація Положення про бухгалтерські 

документи і записи в бухгалтерському обліку. 
2 4 

5 Тема Облікові регістри  бухгалтерського обліку Форма бухгалтерського 

обліку – як сполучення різних реєстрів аналітичного і синтетичного 

обліку, їх взаємозв”язок, послідовність і способи ведення облікових 

записів з метою узагальнення і одержання звітності. Характеристика 

спрощеної форми обліку, меморіально-ордерної, механізованої і 

автоматизованої форми бухгалтерського обліку. Склад реєстрів 

журнально-ордерної форми обліку. Комп’ютеризація обліково-

аналітичних робіт. 

2 2 

Розділ 2. Аудит діяльності суб’єктів господарювання   

6 Тема6Винекнення та розвиток аудиту в умовах ринкової економіки 

Аудит як форма контролю фінансово-господарської діяльності  

Міжнародні  стандарти  аудиту,  надання  впевненості  та  етики.  Кодекс  

етики  професійних бухгалтерів.  Чинне законодавство України про 

аудит.   

2 4 

7 Тема7Організація проведення аудиторської діяльності 

Організація аудиту фінансової звітності   

Організаційні,  адміністративні документи аудиторських процедур з 

окремих  статей річного звіту й інші аудиторські дані, висновок, 

рекомендації (пропозиції).     

2 2 

8  Тема8Аудиторські докази та робочі документи аудитора 

Методика аудиту фінансової звітності  

Організація  та  методика  аудиту  поточних  зобов'язань,  кредитних  

операційВикористання  методики  експрес-аналізу  для  економічного  

читання  бухгалтерської  звітності.   

 

Тема9Фінансова звітність підприємства та її аудит 

Інформаційні ресурси обліку і аудиту в управлінні підприємством  

Планування  аудиту  у  комп'ютерному  середовищі:  вивчення  

комп'ютерного  середовища,  визначення ступеня ризику неефективності 

систем обліку та аудиту і їх надійності.  Характеристика  та  підходи  до  

аудиту  у  простих  та  складних  комп'ютерних  системах.  Комп'ютерне  

шахрайство,  визначення  та  ознаки   

2 4 

 Інша самостійна робота 50 80 

Усього годин 66 106 

 

 



                                                4.Індивідуальні завдання 

З метою покращення успішності здобувачів вищої освіти та підвищення його 

балів за поточний контроль, протягом семестру їм може додатково надаватися 

індивідуальне завдання (написання реферату і виконання описових завдань) з 

таких тем: 

 

1. Що є предметом бухгалтерського обліку?  

2. Які Ви знаєте методи бухгалтерського обліку?  

3. Яка обов'язкова умова для відображення господарської операції в 

бухгалтерському обліку?  

4. Що таке бухгалтерський баланс?  

5. Що таке "чисті" активи (нетто-активи)?  

6. Як розрахувати за балансом): а) загальну суму коштів, якою володіє 

підприємство; б) суму власних коштів; в) суму позичених коштів; г) суму 

обігових коштів; д) суму вилучених з обігу коштів; е) суму власних обігових 

коштів.  

7. Що таке План рахунків бухгалтерського обліку ?  

8. Як розраховується кінцеве сальдо по рахунку? 

9. Назвіть обов'язкові реквізити будь-якого документа. 

10. Хто відповідає за оформлення бухгалтерських документів та за 

достовірність даних, які в них наведені? 

11.Що таке регістр бухгалтерського обліку?  

12. Чим відрізняються первинні документи від бухгалтерських регістрів?  

13.Дайте визначення документообігу.  

14. В яких випадках може бути вилучення первинних документів, облікових 

регістрів та бухгалтерських звітів? 

15. Які дії треба вжити при зникненні документів ?  

16. На кого покладається відповідальність за необхідне забезпечення 

фіксування всіх господарських операцій в первинних документах та збереження 

відпрацьованих документів?  

17. Чому необхідна інвентаризація майна підприємства?  

18. Назвіть випадки, коли інвентаризація є обов'язковою.  

19. Хто відповідає за своєчасне і якісне проведення інвентаризації на 

підприємстві?  

 20. Що таке облікові регістри? Їх класифікація. 

 21. Розкрийте суть облікової політики.  

22. Функції керівника і головного бухгалтера щодо організації та ведення 

бухгалтерського обліку на підприємстві.  

23. Яким П(С)БО регламентується порядок складання річної фінансової 

звітності?  

24. Назвіть якісні характеристики фінансових звітів.  

25. Які є форми ведення бухгалтерського обліку. Охарактеризуйте їх.  

26. Які витрати відносяться до витрат періоду і чому вони так називаються? На 

яких рахунках обліковуються витрати періоду? 

27. Що означає "закрити рахунок"?  

28. Що відображається на рахунках класів 7, 8, 9 і де в балансі вони 

відображаються ? Коли і як закриваються рахунки класів 7, 8, 9?  



29. На якому рахунку обліковуються фінансові результати?  

30. Що включаєть до складу необоротних активів?  

31. Що називають основними засобами згідно з П(С)БО 7 “Основні засоби”?  

32. Які Ви знаєте критерії визначення основних засобів? 

33. Що відносять до складу інших необоротних матеріальних активів?  

34. Що таке нематеріальні активи згідно з П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”? 

35. На які групи класифікують нематеріальні активи?  

36. Як у бухгалтерському обліку відображають витрати пов’язані з придбанням 

основних засобів?  

37. Розкрийте суть поняття “амортизація”.  

38. Які є методи нарахування амортизації, охарактеризуйте коротко кожен з 

них. 39. В результаті яких операцій може відбуватися вибуття основних 

засобів? Якими записами вони відображаються у бухгалтерському обліку? 

40. Що таке необоротні активи, утримувані для продажу? Розкрийте 

особливості відображення операцій з ними. 

41. Що таке запаси? Як запаси підприємства класифікують у бухгалтерському 

обліку?  

42.Що являють собою транспортно-заготівельні витрати та як здійснюється їх 

облік?  

43.За якою вартістю оцінюють запаси після первісного визнання? 

44.У яких випадках здійснюють переоцінку запасів?  

45.Які є методи оцінювання запасів при вибутті?  

46.Що таке незавершене виробництво?  

47.Що входить до складу ліквідних активів підприємства?  

48.Які види та скільки розрахункових рахунків може мати підприємство? 

49.Коли грошові кошти із рахунку “Поточні рахунки у банку” переводять у 

склад необоротних активів?  

50.Що таке дебіторська заборгованість?  

51.Які є види дебіторської заборгованості?  

52.Які особливості в обліку дебіторської заборгованості за реалізовану 

продукцію, роботи, послуги?  

53.Що таке сумнівні та безнадійні борги?  

54.Для чого створюють резерв сумнівних боргів? 

55.Які є методи створення резерву сумнівних боргів? 

56.Як в обліку класифікують іншу дебіторську заборгованість?  

57.Хто такі підзвітні особи та які операції з ними відображають у обліку?  

58.Що таке витрати майбутніх періодів і їх відображають в обліку?  

59.Що таке власний капітал? Які складові власного капіталу?  

60.За яких умов відбувається збільшення власного капіталу?  

61.За яких умов відбувається зміна статутного капіталу?  

62.Що таке зобов’язання? Які зобов’язання відносять до довгострокових, а які 

до короткострокових? 

63. За якою вартістю відображають у звіті про фінансовий стан довгострокові 

зобов’язання?  

64. Як відображають в обліку розрахунки з постачальниками? 

65.Яка перевага вексельної форми розрахунків? Як обліковують векселі видані?  

66.Що входить до фонду заробітної плати? 



67.Які зобов’язання виникають з моменту нарахування заробітної плати? 

68.Яка різниця між утриманнями із заробітної плати і нарахуваннями на неї?  

69.Дайте визначення аудиту, його мета.  

70.Призначення та необхідність аудиту, його класифікація.  

71.Предмет аудиту, його зміст і структура. 

72.Об’єкти аудиту.  

73.Метод і методика аудиту. Методичні прийоми аудиту.  

74.Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та ети- ки.  

75Кодекс етики професійних бухгалтерів.  

76.Принципи аудиту.  

77.Правове регулювання аудиторської діяльності в Україні. 

78.Внутрішній контроль, його характеристика, завдання та об’єкти. 

79Суб’єкти аудиторської діяльності.  

80.Види аудиторських послуг.  

81.Об’єкти обов’язкового аудиту.  

82.Контроль якості аудиторських послуг. 

83.Основні етапи процесу аудиту.  

84.Планування аудиту, його мета та стадії. 

85.Оцінювання аудиторського ризику.  

86.Оцінювання системи внутрішнього контролю та організації бухгалтерського 

обліку на підприємстві. 

87.Загальний план аудиту, його зміст.  

88.Програма аудиту та її складові.  

89. Аудиторські процедури, їх призначення та види.  

90. Аудиторська вибірка: значення, етапи, оцінка результатів вибіркової 

перевірки. Статистичні та нестатистичні методи вибірки.  

91. Складання плану і програм аудиту.  

92.Визначення бюджету аудиторської перевірки.  

93.Поняття і класифікація робочих документів аудитора.  

94. Зміст перевірки даних бухгалтерського обліку.  

95.Аудиторський висновок (звіт), його види. Загальні ви- моги до 

аудиторського висновку (звіту).  

 

5.Методи навчання 

При викладанні дисципліни «Бухгалтерський облік і аудит» для 

активізації навчального процесу передбачено використання таких сучасних 

навчальних технологій, як проблемні лекції, міні-лекції, робота в малих групах, 

ділові ігри, кейс-метод. 

Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення студентів. 

Коло питань теми лекції обмежується кількома ключовими моментами, увага 

студентів має бути сконцентрована на матеріалі, що не знайшов відображення в 

підручниках. При проведенні проблемної лекції має бути розданий друкований 

матеріал і виділені головні висновки з питань, що розглядаються. 

Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за короткий 

проміжок часу й характеризуються значною ємністю, складністю логічних 

побудов, образів, доведень та узагальнень. 

Проблемні лекції та міні-лекції доцільно поєднувати з такою формою 



активізації навчального процесу, як робота в малих групах. 

Робота в малих групах дає змогу структурувати лекційні або практичні 

заняття за формою та змістом, створює можливості для участі кожного 

студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування досвіду соціального 

спілкування. 

Дискусії передбачають обмін думками й поглядами учасників щодо 

певної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і 

переконання, виробляють вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать 

оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів. 

Кейс-метод – метод аналізу конкретних ситуацій, який дає змогу 

наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і 

передбачає розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, інцидентів у 

процесі вивчення навчального матеріалу. 

                                            6.Методи контролю 

Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає 

оцінювання всіх форм вивчання дисципліни. 

Перевірку й оцінювання знань студентів викладач проводить у наступних 

формах: 

1. Оцінювання роботи студентів під час практичних занять. 

2. Оцінювання виконання індивідуального завдання. 

3. Оцінювання засвоєння питань для самостійного опрацювання. 

4. Проведення поточного контролю. 

5. Проведення підсумкового контролю у вигляді іспиту (усна і 

письмова відповідь). 

7.Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 
Критерії оцінювання студентів денної форми здобуття освіти 

При визначенні рівня успішності студентів використовують систему 

оцінки знань, яка зорієнтована на стимулювання систематичної аудиторної та 

самостійної роботи студентів.  

Оцінювання результатів навчання проводиться в балах, максимальна 

кількість яких за кожний підсумковий контроль становить 100. Кожній сумі 

балів відповідає оцінка за національною шкалою та шкалою ЄКТС (табл. 7.1). 

                                                                                                      Таблиця 7.1. 

                                    Шкала оцінювання успішності студентів 
 

За 100-

бальною 

шкалою 

За національною шкалою За шкалою 

ЄCTS 
Екзамен, 

диференційований залік 

Залік 

90 - 100 Відмінно  

 

 

Зараховано 

A 

82 - 89  

Добре 

B 

74 - 81 C 

64 - 73  

Задовільно 

D 

60 - 63 E 
35 – 59 Незадовільно (незараховано) з 

можливістю повторного складання 

FX 

0 - 34 Незадовільно (незараховано) з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

F 



 

Поточний контроль полягає в оцінюванні рівня підготовленості студентів 

до виконання конкретних робіт, повноти та якості засвоєння навчального 

матеріалу та виконання індивідуальних завдань відповідно до робочої програми 

навчальної дисципліни. Поточний контроль проводиться за кожною вивченою 

темою шляхом усного чи письмового опитування. Результати поточного 

контролю оцінюються за чотирибальною шкалою. 

Критерії поточного оцінювання студентів за національною шкалою 

подано у таблиці 7.2. 

                                                                                            Таблиця 7.2.  

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

Оцінка Критерії оцінювання 

5 

«відмінно» 

ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння 

вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною 

програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв 

креативності у розумінні та творчому використанні набутих знань та 

умінь. 

4 

«добре» 

ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із 

дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної 

та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та 

оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки. 

3 

«задовільно» 

ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 

достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, 

поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, 

передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у 

виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із 

допомогою викладача 

2 

«незадовільно» 

виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного 

програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється 

початковими уявленнями про предмет вивчення. 

Підсумкова оцінка за 100 – бальною шкалою визначається на основі проведення 

поточного та підсумкового екзаменаційного контролю. Для розподілу балів за окремими 

видами оцінювання використовують таку формулу для студентів денної форми навчання: 

 

50 (ПК) + 50 (Е) = 100, 

 

де: 50 (ПК) – 50 максимальних балів з поточного контролю (ПК), які може набрати 

студент за семестр; 

50 (Е) – 50 максимальних балів, які може набрати студент за екзамен. 

 

Результати поточного контролю оцінюються за чотирибальною («2», «3», «4», «5») 

шкалою: 

«5» – студент активно працює на практичному занятті, дає повні правильні відповіді на 

запитання, приймає участь у дискусії, вирішує завдання; 

«4» – студент повністю виконує завдання, демонструє знання теоретичних питань, але 

допускає неточності;  

 «3» – студент частково виконує завдання, наводить правильні формули, шляхи 

вирішення проблеми, але допускає помилки, частково відвідає на теоретичні запитання; 

«2» – студент не виконує завдання, не відвідає на теоретичні запитання. 

В кінці семестру обчислюється середнє арифметичне значення (САЗ) усіх отриманих 

студентом оцінок з наступним переведенням його у бали за формулою: 



ПК =  = 10 * САЗ. 

Бал з поточного контролю може бути змінений за рахунок заохочувальних балів: 

студентам, які не мають пропусків занять протягом семестру (додається 2 бали);  

за участь в університетських студентських олімпіадах, наукових конференціях 

(додається 2 бали), на міжвузівському рівні (додається 5 балів);  

за інші види навчально-дослідної роботи бали додаються за рішенням кафедри.  

7.2. Заочна форма 

 

Розподіл балів для студентів заочної форми навчання: 

30 (ПК) + 70 (КР+ЕК) = 100,  

де 30 (ПК) – 30 максимальних балів з поточного контролю (ПК), які може набрати 

студент під час настановної та практично-екзаменаційної сесії.  

Бал з поточного контролю може включати бали за відвідування, активність на заняттях 

тощо за рішенням кафедри. 

70 (КР+ЕК) – бали за контрольну роботу (КР) та екзамен (ЕК), які максимально можуть 

становити 70.  

При цьому виконання контрольної роботи (КР) у міжсесійний період оцінюється у 20 

балів, складання екзамену – у 50 балів. 
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