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1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

 

Творча (евристична), наближена до наукового осмислення і узагальнення 

робота можлива лише як результат організації самостійного навчання з 

обов’язковою присутністю в ній цілепокладання та його досягнення за 

допомогою ефективних технологічних схем самоосвіти. Крім того, така робота 

повинна бути індивідуалізованою з врахуванням рівня творчих можливостей 

студента, його навчальних здобутків, інтересів, навчальної активності тощо. 

Практична реалізація такого принципу навчання пов’язана із 

використанням в навчальному процесі індивідуальних навчально-дослідних 

завдань. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) є видом позааудиторної 

самостійної роботи студента навчального, навчально-дослідницького чи 

проектно-конструкторського характеру, яке використовується в процесі вивчення 

програмного матеріалу навчальної дисципліни і завершується разом із 

складанням заліку із даної навчальної дисципліни. 

Метою ІНДЗ є самостійне вивчення частини програмного матеріалу, 

систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне 

застосування знань студента з навчальної дисципліни  “Актуарні розрахунки” та 

розвиток навичок самостійної роботи. 

Індивідуальні завдання повинні формувати уміння студентів самостійно 

працювати над рекомендованим матеріалом, висловлювати і захищати власну 

точку зору, орієнтувати студентів на засвоєння та закріплення головного, 

суттєвого при вивченні тем програми, розвивати самостійне мислення, навички 

розумової праці та виконання практичних завдань. Індивідуальна робота студента 

є засобом оволодіння навчальним матеріалом самостійно у вільний від 

обов’язкових навчальних занять час. 

Загальна процедура виконання студентом індивідуального завдання 

охоплює декілька етапів: 

1. Попереднє ознайомлення із змістом завдання. На цьому етапі, студент 

повинен усвідомити місце завдання у навчальній програмі дисципліни. 

2. На другому етапі відбувається детальний аналіз змісту завдання. 

Основою цього етапу роботи є знання, які вже має студент. Студент демонструє 

своє бачення проблематики ситуації, способів її розв’язання. 

3. Третій етап полягає у розв’язуванні завдання на основі вже отриманих з 

даної дисципліни знань. 

4. Підготовка звіту. 

Структура індивідуального навчально-дослідного завдання 

(орієнтовна): 

- титульна сторінка (додаток А); 

- вступ, де зазначається мета та завдання роботи.  

- теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень,  

алгоритмів тощо, на основі яких виконується завдання; 
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- основні результати роботи; 

- висновки; 

- список використаної літератури. 

Форми контролю індивідуальної  навчально-дослідної роботи: виконане 

завдання. 

 

 

2. ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ І 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ  ВИКОНАННЯ 
 

 

Завдання 1. Розкрити одну із запропонованих тем: 

 

1. Історія виникнення актуарних розрахунків. 

2. Визначення тарифних ставок для нових видів страхування. 

3. Історія страхування життя і виникнення наукових методів обчислення 

розмірів страхового фонду. 

4. Особливості побудови тарифної ставки по страхуванню життя і її 

структура. 

5. Тарифні ставки по змішаному страхуванню життя. 

6. Особливості обчислення нетто-ставки на випадок утрати працездатності. 

7. Математичні основи побудови резерву внесків по страхуванню життя. 

8. Актуарний підхід до оцінки результатів перестрахування. 

9. Форми перестрахування. 

10. Аналіз і управління ризиком у страхуванні. 

11. Форми перестрахування. 

12. Перерахунки страхових внесків у зв'язку зі зміною умов страхування. 

13. Державне регулювання та нагляд за діяльністю у сфері страхування. 

14. Забезпечення страхових компаній інформаційними технологіями. 

15. Професійні учасники страхового ринку. 

16. Обов’язкове страхування. 

17. Страхування життя. 

18. Добровільне страхування відповідальності. 

19. Оподаткування у сфері страхування. 

20. Фінансовий моніторинг страхових операцій. 

21. Правове регулювання договорів страхування. 

22. Особливості договорів страхування та арбітражного врегулювання спорів. 

23. Моделі державного регулювання страхової діяльності: досвід 

західноєвропейських країн. 
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3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

 

1. Звіт про виконання ІНДЗ подається у друкованому форматі на папері 

формату А4. 

Оформлення звіту: шрифт − Times New Roman; розмір шрифту − 14 кегель; 

інтервал між рядками − півтора; абзац − 12,5 мм, поля: верхнє і нижнє – 20 мм, 

ліве – 25 мм, праве – 15 мм; нумерація сторінок − по центру нижнього поля. 

Зразок оформлення титульної сторінки наведено у додатку А. 

2. ІНДЗ подається викладачу не пізніше ніж за 1 тиждень до заліку в 

електронному (виконане завдання) та друкованому вигляді (звіт). 

3. Оцінка за ІНДЗ виставляється на заключному занятті з навчальної 

дисципліни на основі попереднього ознайомлення викладача зі змістом ІНДЗ. 
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4. Оцінка за ІНДЗ є обов’язковою складовою підсумкової оцінки з 

навчальної дисципліни. 

 

 

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Результати індивідуальної роботи оцінюються викладачем  згідно з чинною 

шкалою оцінювання. 

 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 
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и
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гу
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а
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м
а
л

ь
н

а
 

к
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ь
к
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т
ь

 

б
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л

ів
 

Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 5 балів 

завдання виконане у зазначений термін, у повному 

обсязі і без помилок 
5 

завдання виконане у зазначений термін, у повному 

обсязі, але є незначні помилки 
4 

завдання виконане у неповному обсязі, або (та) з 

порушенням терміну  виконання, або (та) при наявності 

значних помилок 

3 

завдання виконане із суттєвими помилками 2 

завдання не виконане або тільки розпочато процес 

виконання завдань індивідуальної роботи. 
0-1 
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Додаток А 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

Кафедра економічної кібернетики 

 

 

 

  

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

з дисципліни 

 

АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав:  

 

Перевірив:  
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