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Виконання контрольних робіт з курсу “Економічна теорія” передбачено
навчальним планом і є складовою частиною навчального процесу студентів
заочного відділення.
Опрацювання контрольної роботи допомагає студентам вивчити наукові
праці

вітчизняних

і

зарубіжних

економістів,

законодавство

України,

статистичні матеріали, що ілюструють розвиток економіки в сучасних умовах.
На цій основі студенти мають можливість набути навичок самостійного пошуку
необхідних літературних, статистичних і фактичних матеріалів, самостійного
викладу теоретичних питань, а також пошуку можливих варіантів і шляхів
розв’язання практичної ситуації.
Контрольна робота містить одне теоретичне питання,16 тестових завдань і
одне практичне. Робота виконується шляхом послідовних письмових відповідей
на питання за обраним варіантом. Контрольна робота вважається зарахованою,
якщо розкрито теоретичне питання, правильними є відповіді на 13 із 16 тестів і
правильно розв’язано практичне завдання. Контрольна робота, виконана не за
вимогами, не зараховується і з відповідними зауваженнями повертається на
доопрацювання. Студент враховує зауваження і подає роботу на повторну
перевірку.
Загальна оцінка за контрольну роботу складає 50 балів. З них: теоретичне
питання – 10 балів; 16 тестових завдань по 2 бали кожне – 32 бали; практичне
завдання – 8 балів.
Орієнтований загальний обсяг цієї роботи дорівнює шкільному зошиту на
12 аркушів або 10 аркушам формату А4.
Титульний аркуш роботи повинен бути оформлений належним чином та
вміщувати наступну інформацію:


назву вищого навчального закладу;



номер варіанту роботи;



назву групи, де він навчається;



своє прізвище, ім’я та по-батькові;



прізвище, ім’я та по-батькові викладача, який перевіряє контрольну

роботу.

Перед початком написання контрольної роботи необхідно ретельно
вивчити навчальну, наукову і методичну літературу з курсу “Економічна
теорія”. При виникненні труднощів щодо розуміння питання рекомендується
звернутися за отриманням відповідних роз’яснень та консультацій до
викладачів Правничого коледжу з дисципліни “Економічна теорія”.
Роботу необхідно виконати чітким розбірливим почерком або за
допомогою комп’ютерного набору грамотною літературною мовою, уникаючи
скорочень та розпливчастих формулювань.
У

кінці роботи необхідно вказати реально

використані джерела

(нормативно-правові акти, підручники, навчальні посібники) у кількості не
менше п’яти одиниць, вказати дату завершення роботи та поставити свій
особистий підпис.
Варіант контрольної роботи студент вибирає за першою літерою свого
прізвища (див. таблицю).
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