Катерина Михасюк

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ
КОЛЕДЖІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Рівне-2018

2

У навчально-методичному посібнику подано матеріали щодо організації та
проведення навчально-виробничої практики студентів спеціальності 071 «Облік і
оподаткування», 5.03050901 «Бухгалтерський облік» з реалізації проблеми формування
професійної компетентності майбутніх бухгалтерів. Подані матеріали допоможуть
сформувати вміння самостійно вирішувати професійні завдання, орієнтуватись у
великому потоці нормативно-правової документації. Будуть корисні для студентів,
викладачів та аспірантів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації економічного профілю.

РЕЦЕНЗЕНТ:
Пелех Юрій Володимирович – доктор педагогічних наук, професор,
засновник і розробник нового напряму педагогічної науки аксіопедагогіка, проректор Рівненського державного
гуманітарного університету.

Схвалено та рекомендовано
до використання в закладах освіти Рівненської області
науково-методичною радою Рівненського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти
(Протокол №1 від 22 лютого 2018 року)

3

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ

І

4
ТЕОРЕТИЧНІ

ПРОФЕСІЙНОЇ

ТА

ПРАКТИЧНІ

КОМПЕТЕНТНОСТІ

ЗАСАДИ

ФОРМУВАННЯ

СТУДЕНТІВ

КОЛЕДЖІВ

ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ .................................................................................... 6
1.1

Професійна компетентність майбутніх фахівців як предмет наукових

досліджень. ......................................................................................................................... 6
1.2.

Структурні

компоненти

та

особливості

формування

професійної

компетентності майбутніх фахівців економічного профілю ...................................... 18
1.3. Виробнича практика в системі професійної підготовки майбутніх бухгалтерів –
студентів економічного коледжу ................................................................................... 26
РОЗДІЛ ІІ ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ
ПРАКТИКИ ..................................................................................................................... 38
2.1. Характеристика основних етапів проходження навчально-виробничої практики 38
2.2. Зміст та послідовність складання програми практики студентів. ........................... 54
2.3. Склад навчально-методичного комплексу практичного навчання. ........................ 59
2.4. Комплексне оцінювання результатів виробничої практики. ................................. 611
2.5. Виробнича практика – первинний досвід роботи за фахом випускника ВНЗ І-ІІ
р.а. економічного профілю.Зразки оформлення документів. ......................................... 65
РОЗДІЛ ІІІ МЕТОДИКА ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ
ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ КОЛЕДЖІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ ..

73

3.1. Основні обов`язки студента під час проходження практики ................................... 73
3.2. Пам`ятка з охорони праці при проходженні студентами виробничої практики .... 76
3.3.Методичні вказівки та завдання навчальної практики для студентів-практикантів
(зразок) .................................................................................................................................. 78
3.4. Методичні вказівки та завдання виробничої практики для студентівпрактикантів (зразок) .......................................................................................................... 84
3.5. Методичні вказівки та завдання переддипломної практики для студентівпрактикантів (зразок) .......................................................................................................... 98
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: .......................................................................... 111

4

ПЕРЕДМОВА

Скажи мені - і я забуду,
покажи мені – і я запам'ятаю,
дай мені зробити - і я зрозумію.
(Конфуцій)
Сучасні

трансформаційні

процеси

адміністративно-управлінського

персоналу,

динамічної

–

професіональності

організовувати

і

планувати

економіки
суб’єктів

інтегральної

свою

вимагають

діяльність,

від

господарювання

здатності
приймати

самостійно
рішення,

обґрунтовувати їх, нести відповідальність за свої дії. Завдання, що стоять
перед вищою школою, вимагають нового підходу до вдосконалення
практичної підготовки майбутніх фахівців у процесі навчання.
Тісний зв'язок теоретичного навчання з практичною підготовкою –
характерна риса вітчизняної освіти. Складовою навчально-виховного процесу
підготовки у вищих навчальних закладах І-ІІ р.а. економічного спрямування
освітньо-кваліфікаційного

рівня

«молодший

спеціаліст»

є

виробнича

практика. Її форми, зміст, методи значною мірою впливають на якість фахової
підготовки. Основним завданням практики, що визначає її навчальне
навантаження, є формування в умовах виробництва професійних здібностей
студента на основі використання його теоретичних знань у різноманітних
ситуаціях, притаманних майбутній професійній діяльності фахівця. Тому
виробнича практика як вид навчального заняття будується у формі
самостійного виконання студентом в умовах виробництва визначених
програмою реальних облікових і управлінських завдань. Педагогічна
ефективність практики істотно підвищується у разі доповнення самостійної
роботи студента іншими формами навчальної роботи (екскурсії, індивідуальні
завдання тощо), які проводяться безпосередньо на підприємстві з широким
залученням

фахівців-практиків.

Після

виконання

студентом

програми
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виробничої

практики

різко

зростає

його

зацікавленість

у

навчанні,

усвідомленість вивчення нових дисциплін, підвищується успішність, якість
виконання курсових, випускної та дипломної робіт, активізується інтерес до
науково-дослідної роботи.
Отже, трансформаційні та інтеграційні процеси, що відбуваються
сьогодні в житті українського суспільства, стосуються всіх сфер його
діяльності, а особливо освітньої – фундаменту

соціально-економічного

розвитку Української держави, що зумовлює потребу реформування освіти на
всіх рівнях.
Одним зі шляхів оновлення змісту професійної освіти й навчальних
технологій, узгодження їх із сучасними потребами є орієнтація навчальних
програм на компетентнісний підхід та створення ефективних механізмів його
запровадження.
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РОЗДІЛ І.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
1.1

Професійна компетентність майбутніх фахівців як предмет
наукових досліджень.
Одним із пріоритетних напрямів модернізації освіти в Україні визнано

компетентнісний

підхід,

який

набуває

важливого

значення,

оскільки

переміщує акценти з процесу накопичення нормативно визначених знань,
умінь і навичок у площину формування й розвитку в студентів здатності
практично діяти та творчо застосовувати в різних ситуаціях набуті знання та
досвід.

З

огляду

на

це,

актуальними

завданнями,

що

потребують

невідкладного розв’язання, є заміна освітньої парадигми із системи,
орієнтованої на викладача як "ретранслятора знань", на систему, орієнтовану
на студента, згідно з якою викладач виступає в ролі організатора освітньої
діяльності, а модель поведінки студента змінюється від пасивного засвоєння
знань до дослідницько-активної, самостійної та самоосвітньої діяльності.
Отже, як альтернатива освітньому процесу, побудованому на основі
дидактичної тріади "знання – уміння – навики", при якій спостерігалась
проблема відриву знань від уміння їх застосовувати, можна вважати
компетентнісний підхід, впровадження якого в систему вищої професійної
освіти супроводжується оновленням змісту, методології та відповідного
освітнього середовища, покращенням взаємодії з ринком праці, підвищенням
конкурентоспроможності фахівців.
Упровадження компетентнісного підходу як одного з пріоритетних
напрямів модернізації вищої освіти України вимагає розв’язання певних
проблем, а саме: оновлення стандартів вищої освіти шляхом розробки
концептуальних засад для створення моделі випускника вищого навчального
закладу як системи моделей його професійної діяльності та освітньопрофесійної підготовки; відповідно до зміни освітньої парадигми, розробки та
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впровадження єдиних підходів до побудови педагогічної системи, яка
відповідала

б

компетентності

головному
майбутнього

завданню
фахівця.

вищої
Це

школи

пояснює

–

формуванню

те,

що

аналізом

упровадження цього підходу в освіту опікується досить велика кількість
сучасних вітчизняних науковців і практиків, зокрема М. Бібік, Я. Кодлюк, В.
Кремень, О. Локшина, В. Луговий, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко, Г.
Селевко, М. Степко, Ю. Сухарніков та ін.
Компетентнісний

підхід

передбачає

поступову

переорієнтацію

домінуючої освітньої парадигми з переважаючою трансляцією знань,
формуванням

навичок

створення

умов

для

оволодіння

комплексом

компетентностей, які означають потенціал, здатність випускника вищого
навчального закладу до виживання та стійкої життєдіяльності в умовах
сучасного багатофакторного соціально-політичного, ринково-економічного,
інформаційно та комунікаційно насиченого простору.
Пояснюючи увагу до компетентнісного підходу, науковці європейських
країн наголошують, що саме набуття життєво важливих компетентностей дає
людині можливості орієнтуватись у сучасному суспільстві, інформаційному
просторі, швидкоплинному розвиткові ринку праці, подальшому здобутті
освіти. Компетентність є передумовою успішності самореалізації випускника
в суспільстві та передумовою розвитку самого суспільства. У зв’язку з цим
міжнародні експерти визначають, що головне завдання освіти – готувати
компетентного

члена

суспільства, спроможного

ухвалювати

адекватні

рішення, реагуючи на особистісні та соціальні виклики.
В

Україні

компетентнісний

підхід

також

визнано

одним

із

пріоритетних напрямів модернізації освіти. Ці питання є ключовими в
нормативних документах у галузі розвитку національної освіти, зокрема у
Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, Національній
стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки, Національній рамці
кваліфікацій, Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти та ін. У
названих документах визначено, що головною метою української системи
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освіти є створення умов для розвитку та самореалізації кожної особистості,
забезпечення високої якості освіти випускникам середньої та вищої школи.
Більшість педагогів-науковців та освітян-практиків переконані, що підготовка
фахівців у будь-якій сфері повинна здійснюватися на новій концептуальній
основі в рамках компетентнісного підходу.
З огляду на те, що цей підхід у сучасній системі вищої освіти набуває
все більшого поширення та впровадження, закономірно, що аналіз його суті
об’єктивно

зумовлює

потребу

в

конкретизації

таких

дефініцій,

як

"компетентність", "компетентності", "компетенція", "компетенції", які є
визначальними категоріями цього підходу, досить плідно розробляються та
різнобічно розглядаються у педагогічній науці. Однак зазначені поняття
дотепер недостатньо досліджені й обґрунтовані, у багатьох науковометодичних працях не розрізняються, а взаємозамінюються. Отже, проблема
визначення компетентності та компетенції стала об’єктом дискусій серед
психологів, педагогів, фізіологів та спеціалістів-практиків, що викликало
необхідність визначення їх змісту, суті та структури, і, якщо це різні поняття,
то слід з’ясувати їх співвідношення.
Аналіз здійснених з цього приводу наукових праць свідчить, що
дослідники, як і практики, не мають одностайної думки та підходів щодо
трактування

зазначеного

використовувати

терміни

феномена,

і

до

"компетентність"

того,

в

яких

випадках

("компетентності")

та

"компетенція" ("компетенції") Так, одні дослідники традиційно зводять
поняття "компетентність" і "компетентності" до знань, а інші (В. Болотов, В.
Сєріков) розглядають їх значно ширше і вважають, що "компетентність" і
"компетентності"– це спосіб існування знань, умінь, освіченості, який сприяє
особистісній самореалізації, знаходженню майбутнім фахівцем свого місця в
світі, внаслідок чого освіта виступає високомотивованою і в справжньому
сенсі

особистісно

орієнтованою,

що

забезпечує

максимальний

запит

особистісного потенціалу, визнання особистості та усвідомлення нею самою
власної значущості.
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У

наукових

текстах

поняття

"компетентність"

також

нечітко

диференційовано і часто є замінником традиційного в нашому контексті
поняття "кваліфікація". Ці поняття широко використовуються в державних
документах. У Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ ст.,
наприклад, серед провідних завдань формування особистості зазначається
необхідність набуття компетентності, яка у Законі України "Про освіту"
визначається як динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок,
способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей,
морально-етичних

цінностей,

що

визначає

здатність

особи

успішно

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом
навчання на певному рівні вищої освіти, а у Національній рамці кваліфікацій –
як здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається
через знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості.
Семантично

категорія

"компетентність"

належить

до

понять

"компетенція" та "компетентний". За своєю етимологічною основою поняття
"компетентний" походить від латинського "competens" (competentis) –
належний, відповідний: 1) досвідчений у певній галузі, якомусь питанні; 2)
повноважний, повноправний у розв’язанні якоїсь справи. В іншому словнику
іншомовних слів компетентність – це 1) володіння компетенцією; 2) володіння
знаннями,

що

дозволяють

судити

про

що-небудь.

Компетентний

–

відповідний, здатний, 1) що володіє компетенцією; 2) знаючий, тямущий,
обізнаний у певній галузі.
У філософському значенні "компетенція" (лат. сompetentia, від competо
– взаємно прагну; відповідаю, підходжу) – коло повноважень якої-небудь
організації, установи або особи; коло питань, у яких певна особа має певні
повноваження, знання, досвід. Значення "відповідаю" і "підходжу" означають
процесуальність дії та суть компетенції, визначаючи динамічний аспект цієї
категорії.
Щоб глибше зрозуміти природу цих понять, доречно звернутися до
енциклопедичних джерел і словників, які розкривають їх багатогранність і
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неоднозначність. Отже, у перекладі з англійської "соmpetence" означає:
здатність, уміння; компетентність; повноправність; компетентність, уміння,
вправність, спроможність. Тлумачні словники англійської мови трактують це
поняття як відповідність, достатність, уміння виконувати певну роботу,
завдання та обов’язок; розумові здібності або загальні вміння та навички;
властивість за значенням "компетентний".
Зазначимо, що в англомовних джерелах застосовується також слово
"соmpetenсу" (мн. соmpetencies), яке має ті ж самі значення, що і "соmpetence".
Різниця полягає в тому, що вживання терміну "соmpetency" підкреслює факт
його входження до компонентного складу складнішого явища. Крім того,
аналіз етимологічної інформації тлумачного словника доводить, що саме
"competency" походить від латинського соmpetentіа, а це означає, що його
потрібно перекладати як "компетенція".
Звертаючи

увагу

на

розходження

понять

"компетенція"

та

"компетентність", В. Панов вважає, що "компетенція" – це психологічні
утворення, що виступають основою компетентності як результат освіти.
Посилаючись на ряд досліджень, автор стверджує, що компетенція містить у
собі три компоненти: власний досвід (мовний, комунікативний, емоційний);
засвоєні знання; інтуїтивний компонент (розуміння досліджуваних явищ).
Учений також зауважує, що перехід від "знаннєвої" парадигми освіти до
"компетентнісної" виводить на перший план "психологічні механізми, умови й
методи формування психологічних здібностей та інших новоутворень, що
становлять психологічну основу ключових компетентностей. Спільною для
подібних новоутворень є здатність того, хто навчається, до довільної
(усвідомленої) саморегуляції своєї пізнавальної й особистісної сфери, що
забезпечує усвідомленість і відповідальність не тільки при виконанні
навчальних завдань, але й при виборі способів свого поводження та життєвого
шляху"
Розмежовуючи загальне та індивідуальне в змісті компетентнісного
підходу до освіти, російський вчений А. Хуторський розрізняє терміни
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"компетентність" та "компетенція", пояснюючи, що компетенція в перекладі з
латинської "competentia" означає коло питань, щодо яких людина добре
обізнана, поінформована, пізнала їх і має певний досвід, тобто під
компетенцією пропонується розуміти сукупність взаємозалежних якостей
особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), що задаються по
відношенню до визначеного кола об’єктів та процесів, необхідних для якісної
продуктивної діяльності по відношенню до них; компетентність розглядається
як володіння людиною відповідною компетенцією, що включає її особистісне
ставлення до неї та предмету діяльності. Дослідник підкреслює, що
компетенція – це деяка відокремлена, наперед задана вимога, норма, а
компетентність – особистісна якість (характеристика), яка вже склалася і
передбачає, принаймні, досвід використання компетенції. З різних ознак
учений виокремлює інтегральність компетентності. Отже, за А. Хуторським,
компетенція – це коло повноважень, а компетентність – якість (обізнаність,
кваліфікація) особистості.
І. Зимня тлумачить компетентність як інтелектуально та особистісно
обумовлений досвід соціально-професійної життєдіяльності людини, що
ґрунтується на знаннях, а компетенція, на думку дослідниці, – це деякі
внутрішні, потенційні, приховані психологічні новоутворення; знання,
уявлення, програми (алгоритми) дій, системи цінностей і стосунків, які потім
виявляються в компетентностях людини.
О. Дахін трактує поняття "компетентність" як наявність у людини
необхідних знань і здібностей, які зумовлюють здатність аналізувати, робити
висновки та приймати ефективні рішення, раціонально діяти, виконуючи
обрані рішення.
На думку Н. Бібік, "компетентність" – це освітні результати, що
досягаються не лише засобами змісту освіти, але й соціальної взаємодії; як у
міжособистісному, так і в інституційному культурному контексті. Такі освітні
результати можна спрогнозувати в різних сферах: когнітивній, діяльнісній,
мотиваційній, соціальній. Компетенції, як соціально закріплений освітній
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результат, стверджує автор, можуть бути виведені як реальні вимоги до
засвоєння сукупності знань, способів діяльності, досвіду ставлень з певної
галузі знань, якостей особистості, яка діє в соціумі.
Визначення "компетентності" як загальної здатності та готовності до
продуктивної діяльності, інтегрованої характеристики якості особистості,
результативного блоку, сформованого через досвід, знання, вміння, ставлення,
поведінкові реакції, пропонує С. Бондар.
Своєю чергою О. Овчарук вважає, що компетенція – об’єктивна
категорія, суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень у певній
сфері діяльності людини як абстрактного носія, а компетентність – це
інтегрована

характеристика

якості

особистості,

результативний

блок,

сформований через досвід, знання, вміння, ставлення, поведінкові реакції.
Компетентність побудована на комбінації взаємовідповідних пізнавальних
відношень

та

практичних

навичок,

цінностей,

емоцій,

поведінкових

компонентів, знань і вмінь, усього того, що можна мобілізувати для активної
дії. Компетентності є індикаторами, що дозволяють визначити готовність
фахівця до життя, його подальшого особистісного розвитку та до активної
участі в житті суспільства.
І. Зязюн подає компетентність як першооснову професійності і ставить
на перше місце чинник комплексності знань, а саме: уміння синтезувати
матеріал, аналізувати ситуації спілкування, осмислювати суть явищ, обирати
засоби взаємодії.
М. Головань вважає, що "компетентність" – це інтегративне утворення
особистості, що інтегрує в собі знання, уміння, навички, досвід і особистісні
властивості, які обумовлюють прагнення, здатність і готовність розв’язувати
проблеми та завдання, що виникають у реальних життєвих ситуаціях,
усвідомлюючи при цьому значущість предмету та результату діяльності.
Наші міркування суголосні з висновком В. Лугового, який переконаний
у доцільності розмежування за значеннями цих двох понять і розглядає
"компетентність" як інтегральну характеристику особи, яка розкладається на
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диференціальні компетентності, тобто загальна компетентність складається з
окремих частинних компетентностей. При цьому термін "компетенція"
("компетенції") розуміється як "здібність особистості до певного виду
діяльності", тобто йому (терміну) надається значення юридичного характеру
як окремих (наприклад, посадових) повноважень, наданих особі для
виконання

покладених

на

неї

функцій.

Отже,

дослідник

визначає

компетентність як особисті якості, а компетенцію – як здатність особи до
певного виду діяльності.
Таким чином, принципова відмінність компетенції та компетентності
полягає в тому, що "компетенція" – це правовий аспект, тобто інституційне
поняття, яке визначає статус якої-небудь особистості, а "компетентність" є
поняттям функціональним, що стосується особистості людини і виявляється в
її діяльності.
Результати наукового пошуку доводять, що проблемі формування
професійної компетентності майбутніх фахівців присвячено досить велику
кількість наукових праць. Однак аналіз психолого-педагогічної літератури
свідчить про відсутність єдності думок щодо визначення поняття "професійна
компетентність". Отже, інтерес вчених до цієї проблеми не послабляється, що
говорить про особливу значимість та актуальність її вирішення на сучасному
етапі модернізації педагогічної освіти в Україні.
Феномен професійної компетентності став об’єктом наукових інтересів
В. Баркасі, Э. Зеєра, І. Зимньої , І. Зязюна, О. Крюкової, Н. Кузьміної, Ю.
Кулюткина, В. Лугового, А. Маркової, Л. Мітіної, Н. Ничкало, А. Нісімчука,
В. Рибалки, С. Сисоєвої, В. Сластьоніна та ін. Теоретичний аналіз психологопедагогічних досліджень у галузі професійної підготовки фахівців засвідчує
різні

підходи

науковців

щодо

тлумачення

категорії

"професійна

компетентність".
Дослідники розглядають її як характеристику особистості (Ю.
Кулюткін),

як

реалізацію

функцій

(О.

Крюкова),

як

сукупність

комунікативних, конструктивних, організаторських умінь особистості (В.
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Сластьонін) і як поінформованість та авторитетність (Н. Кузьміна). Як єдність
професійних знань, умінь та психологічних якостей, які забезпечують високий
рівень професійної діяльності фахівця визначає поняття "професійна
компетентність" А. Маркова.
На думку Л. Мітіної, професійна компетентність – це система знань,
умінь і навичок, а також способів і прийомів їх реалізації у професійній
діяльності. Дослідник А. Деркач характеризує цей феномен як систему
професійних знань, яка постійно поширюється та дає змогу виконувати
професійну діяльність з високою продуктивністю.
Оперуючи поняттям "професійна компетентність", Н. Кузьміна вважає
його професійно значущою, інтегрованою якістю особистості, особистісною
властивістю педагога, яка дає змогу продуктивно вирішувати навчальновиховні завдання.
Отже, сучасні підходи й трактування професійної компетентності
досить різняться. Однак найбільшого поширення в науковій літературі набуло
визначення компетентності як "сукупності знань та вмінь, необхідних для
ефективної професійної діяльності, вміння аналізувати, передбачати наслідки
професійної діяльності, використовувати інформацію".
Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що суть поняття
"професійна компетентність" (саме "компетентність" найчастіше вживається в
українських педагогічних дослідженнях) може пояснюватися завдяки таким
категоріям, як "готовність", "професійність", "майстерність", "здібність /
здатність". Проте В. Баркасі вважає, що занадто складно розрізнити такі
поняття, як "майстерність", "професійна компетентність", "готовність до
педагогічної діяльності", оскільки кожне з них характеризує певний аспект
підготовки до педагогічної діяльності. Всі вони пов’язані поміж собою та
розширюють, поглиблюють уявлення про складність та багатогранність
характеристик, які обумовлюють якість педагогічної діяльності, сприяють її
вдосконаленню. Дослідниця переконана, що професійна компетентність є
підґрунтям, на якому базується професіоналізм і його найвищий прояв –
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педагогічна майстерність, якої з досвідом роботи може досягти кожен педагог
за умови постійного саморозвитку та самовдосконалення.
Отже, аналіз досліджень щодо з’ясування груп компетентностей
сучасних фахівцівдає підстави наголосити на таких групах компетентностей
сучасного фахівця, як предметно-практична, інформаційна, комунікативна,
соціокультурна, спеціальна, полікультурна, суспільна та індивідуальнопсихологічна

(особистісна)

компетентності,

умови

формування

яких

представлені у табл. 1.1.
Таблиця 1.1
Компетентності сучасного фахівця
Групи

Умови формування компетентностей

компетентностей
– система знань основ теорії професійної діяльності;
– розвиненість умінь управління, планування та
прогнозування

педагогічного

формулювання

цілей

та

процесу,

завдань

професійної

діяльності, її організації, аналізу та контролю
результатів;
– уміння обґрунтовувати та приймати рішення,
Предметнопрактична

використовувати найбільш доцільні й ефективні
методи

та

стиль

роботи

в

стандартних

і

нестандартних ситуаціях;
– знання посадових та функціональних обов’язків,
способів досягнення мети і підвищення ефективності
професійної діяльності;
– специфічні знання й вміння, що безпосередньо
пов’язані з професійною діяльністю;
– вміння генерувати нові ідеї, використовувати
творчий підхід до роботи.
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– висока поінформованість з питань розвитку галузі,
в якій працює фахівець;
– знайомство з досвідом менеджменту інших
установ, що працюють у галузі;
– уміння використовувати сучасні інформаційні
Інформаційна

технології, засоби комунікації й зв’язку;
– уміння бути стратегом, вивчати й аналізувати своє
оточення;
–

спроможність

акумулювати

інформацію

–

вибирати найважливішу для даного моменту й на
перспективу.
– володіння доцільними формами вербального та
невербального

професійного

спілкування

в

колективі;
– ораторські здібності, вміння чітко висловлювати
Комунікативна

свої думки й переконання;
– уміння створювати позитивну емоційну атмосферу
при спілкуванні з людьми;
–

усвідомлення

цінності

спілкування

для

встановлення взаєморозуміння.
–

усвідомлення

свого

місця

у

суспільстві,

національній культурі;
– здатність дотримуватися норм і правил культурної
поведінки
Соціокультурна

(толерантне,

товариське

ставлення,

турбота і повага до всіх людей, незалежно від
расової

приналежності,

віросповідання,

становища

національності,
у

суспільстві,

особистісних якостей);
– успішність взаємодії з іншими учасниками спільної
професійної діяльності;
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– чесність у відносинах з людьми і довіра до
партнерів;
– здатності та вміння підтримувати дисципліну,
прогнозувати

й

вирішувати

конфлікти,

які

виникають у ході діяльності, відстоювати інтереси
справи.
– володіння на високому рівні професійними
Спеціальна

компетентностями,

які

забезпечують

здатність

проектувати свій професійних розвиток.
Полікультурна
Суспільна

– володіння досягненнями культури та освіти на
високому рівні.
– професійна адаптація до різних ситуацій.
– наявність психологічних здібностей впливу на
людей: поєднання у собі рис адміністратора і лідера;
– особистісна небайдужість, яка вимагає вміння
аналізувати те, що відбувається поруч, бути подослідницькому самостійним, робити висновки;
– висока самокритичність, тобто здатність виявляти

Особистісна

свої проблеми, вміти їх диференціювати за ступенем
вирішуваності й пріоритетності;
– емоційна врівноваженість і стійкість проти стресу;
– ціложиттєва освіта: прагнення й здатність до
постійного саморозвитку та самовдосконалення;
– здатність швидко відновлювати фізичні й душевні
сили і критично оцінювати власну діяльність,
протистояти професійним деформаціям особистості.

Наявність вищезазначених груп компетентностей означатиме зрілість
фахівця у формуванні його готовності до професійної діяльності. Це дозволяє
характеризувати готовність сучасних фахівців до професійної діяльності як
результативно-діяльнісний аспект професійної підготовки, забезпечити їхню

18

соціально-професійну мобільність і створює умови для успішної реалізації
професійних компетентностей. Компетентність сучасного фахівця спирається
на фахові, спеціальні (пізнавально-інформаційні) та ключові компетентності,
які є взаємодоповнюючими та взаємообумовлюючими поняттями. З цієї
позиції компетентності виступають як такі внутрішні умови, через які
зовнішні характеристики та вимоги діяльності перетворюються в професійну
майстерність.
Підсумовуючи вищевикладене, вважаємо, що компетентність – це
важливий результат професійної підготовки сучасних фахівців, яка є
особливою якістю фахівця та визначається його включенням до професійної
діяльності. Професійна компетентність формується на базі компетентностей у
процесі акмеологічного впливу, враховуючи пізнавальну, емоційно-вольову,
психологічну та мотиваційну сфери особистості фахівця, систему відношень
та ціннісних орієнтацій.
Різноманітність компонентів у структурі професійної компетентності
пояснюється тим, що, з одного боку, існують специфічні особливості
реалізації професійних функцій у різних фахівців, з іншого боку, наявність тих
чи

інших

компонентів,

а

також

їх

вибір

обумовлені

суспільними

перетвореннями, що відбуваються. Вимоги до професійної діяльності
змінюються залежно від рівня цих перетворень та розвитку суспільства, у
зв’язку із чим актуальною є потреба періодичного перегляду змісту
професійної компетентності в контексті професійної діяльності.
1.2. Структурні компоненти та особливості формування професійної
компетентності майбутніх фахівців економічного профілю.
Досліджуючи питання структури професійної компетентності, потрібно
сказати, що вітчизняні та зарубіжні науковці виділяють різні компоненти
залежно від того, що вони розуміють під професійною компетентністю та від
того, структуру професійної компетентності якого фахівця вони досліджують.
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Ряд науковців (Н.Б.Козлова, Л.В.Павлова) вважають, що професійна
освіта покликана формувати три основні компоненти майбутнього фахівця:
професійну

спрямованість,

професійну

компетентність

і

професійну

кваліфікацію. Структура поняття "професійна компетентність" повинна, на їх
думку, містити три основних компоненти: змістовий компонент (орієнтація в
цілях та задачах професійної діяльності, змісті професійної і суміжної з нею
сферах); ресурсно-часовий компонент (інформованість про трудомісткість та
складність задач та діяльності по їх вирішенню, про необхідний і наявний
рівень професійної підготовленості членів колективу, технічні, кадрові та
часові

ресурси);

адекватність

соціально-економічний

міжособистісного

попереджувати

і

вирішувати

компонент

сприймання
конфлікти).

та

(комунікативність,
взаємодії,

Професійна

вміння

компетентність

розглядається ними як один із компонентів професійної готовності
особистості фахівця.
Як вважає Л.Г.Карпова, структурними компонентами професійної
компетентності є три сфери: мотиваційна, предметно-практична (операційнотехнологічна), а також сфера саморегуляції. Розвиненість мотиваційної сфери
забезпечує сформованість загальнокультурної компетентності, особистісномотиваційної та соціальної компетентності. Предметно-практична сфера
характеризується: сукупністю знань (професійних, з предмета, психологопедагогічних,

методичних,

комунікативних,

методологічних);

організаційних,

умінь

діагностичних,

(гностичних,
проективних,

конструктивних, управлінських); якостей (обов’язкових, важливих і бажаних),
що зумовлює ефективність реалізації учителем професійно-педагогічних
функцій. Сформованість цієї сфери сприяє розвиткові певних підвидів
професійної

компетентності:

дидактико-методичної,
валеологічної,

методологічної,

практично-діяльнісної,

спеціально-наукової,

економіко-правової,

інформаційної,

управлінської

та

комунікативної.

Сформованість сфери саморегуляції сприяє розвитку такого її підвиду як
психологічна

компетентність

та

аутокомпетентність,

тобто

володіння
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уміннями і навичками управління вольовою та емоційною сферами,
технологіями подолання професійної деструкції, сформованість рефлексії.
Професійну компетентність сучасного фахівця (як готовність на
високому професійному рівні виконувати свої посадові та фахові обов’язки
відповідно до сучасних теоретичних і практичних надбань і досвіду,
наближених до світових вимог та стандартів) С.В.Цимбал розглядає в єдності
трьох її компонентів: мотиваційно-ціннісного, предметно-практичного та
саморегулятивно-вольового, які є одночасно і аспектами особистості.
В. Введенський пропонує у структурі професійної компетентності п’ять
компонентів:

комунікативна

компетентність

–

професійно

значуща,

інтеграційна якість, основними складовими якої є: емоційна стійкість
(пов’язана з адаптивністю); екстраверсія (корелює із статусом і ефективним
лідерством); здатність конструювати прямий і зворотний зв’язок; мовні
уміння; уміння

слухати; уміння нагороджувати; делікатність, уміння

невимушено вести комунікацію; інформаційна компетентність включає обсяг
інформації про себе, про досвід роботи інших колег; регулятивна
компетентність припускає наявність умінь управляти власною поведінкою.
І.

Зимня

виокремлює

три

основні

групи

компетентностей:

компетентності, що характеризують особистість, як суб’єкта життєдіяльності;
компетентності, щостосуються взаємодії з іншими людьми; компетентності,
що відносяться до людської діяльності у всіх її проявах. Як стверджує
дослідниця, ці компетенції, відбиваючись у поведінці, діяльності людини,
стають

його

особистісними

якостями.

Відповідно,

вони

стають

компетентностями, що характеризуються і мотиваційними, і смисловими
відношеннями, а також регуляторними складовими, поряд з когнітивними
складовими та досвідом.
О. Бондарева виділяє такі компоненти професійної компетентності
фахівця:

мотиваційно-вольовий,

рефлексивний.

функціональний,

комунікативний

і
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Оскільки професійна компетентність передбачає стійку здатність
виконувати певний вид діяльності, доцільно охарактеризувати її з точки зору
діяльністного підходу. В цьому контексті професійна компетентність може
розумітися як один із структурних компонентів професійної готовності до
конкретного виду діяльності. Діяльнісний підхід в педагогіці було теоретично
розроблено й практично обґрунтовано Б.Г. Афанасьєвим, А.Л. Леонтьєвим,
Б.Ф. Ломовим, СЛ. Рубінштейном, Б.М. Тепловим та ін. науковцями.
Діяльність – форма активного відношення людини до навколишнього світу,
мотиваційна сукупність закономірно пов’язаних між собою поведінкових актів
і послідовно вчинених дій та операцій, спрямованих на виконання певних
завдань, на досягнення тих або інших соціально значимих цілей.
Формування професійної компетентності відбувається в процесі
особливого виду діяльності студентів – навчально-виробничої. Внутрішніми
стимулами та складовими діяльності виступають потреби, мотиви, інтереси,
воля, емоції, переконання. До зовнішніх складових діяльності можна віднести
мету, об’єкт, засоби. Усі складові існують як зв’язне ціле, діалектично
пов’язані одне з одним.
З огляду на це, формування професійної компетентності майбутніх
економістів базується на взаємодії внутрішніх та зовнішніх факторів. До
основних

внутрішніх

факторів

дослідники

відносять:

мотиваційну,

операційно-інформаційну, емоційну та вольову сфери особистості. До
зовнішніх – підходи до формування змісту навчального матеріалу, реалізація
певних освітніх технологій та методів, засобів і форм навчання. Таким чином,
формування професійної компетентності майбутніх економістів залежить від
того, наскільки ефективно організація навчального процесу впливає на
основні сфери особистості. В зв’язку з цим зростає роль викладача як
організатора та координатора управлінням процесом формування професійної
компетентністі майбутніх фахівців.
Використання компетентнісного підходу у закладах економічного
спрямування, по суті, збігається з фундаментальними цілями освіти, які
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сформульовані в документах ЮНЕСКО, а саме навчити отримувати знання
(вчити вчитися), працювати і заробляти (вчення для праці), жити (вчення для
буття) , жити разом (вчення для спільного життя). У Конвенції ЮНЕСКО
«Про технічну та професійну освіту» говориться, що «технічна та професійна
освіта охоплює всі форми і рівні процесу освіти, включаючи, на додаток до
загальних знань, вивчення техніки і дисциплін, що до неї відносяться, набуття
практичних навичок, « ноу-хау », формування відносин і розуміння питань, що
відносяться до професії в різних секторах економічного та соціального
життя».
У контексті досліджуваної проблеми (професійна компетентність
майбутніх

бухгалтерів)

це

означає

навчити

майбутнього

економіста

професійно вирішувати завдання різного порядку, починаючи з вузьких
практичних завдань, завершуючи управлінськими та комунікативними
завданнями

професійного

характеру.

Особливе

значення

при

цьому

відводиться формуванню у майбутніх бухгалтерів практичних умінь і навичок,
тому вони складають фундамент професійної освіти, без яких неможливо
рухатися

по

професійним

сходам.

Ці

підстави

співвідносяться

з

компетентнісним підходом в освіті.
Ефективність застосування компетентісного підходу у професійній
підготовці

фахівця

економічного

профілю

забезпечується

низкою

педагогічних умов, які об’єднуються у чотири взаємопов’язаних між собою
блоки:
1. Організаційні педагогічні умови - передбачають організазацію
навчального процесу з метою підвищення рівня компетентності:
- визначення критеріїв та рівнів ПК;
- визначення груп умінь, які повинен мати компетентний фахівець;
- створення компетентністної моделі фахівця;
- визначення цілей і завдань навчальних курсів на базі компетеністної
моделі фахівця;
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- розробка компетентністно-зорієнтованих програм фахових дисциплін,
де до кожного модуля подано перелік компетенцій, що формуються через його
опанування;
- визначення показників оцінювання .
2. Методичні педагогічні умови містять:
- коригування змісту навчальних занять відповідно до цілей
компетентнісного підходу;
- інтеграцію різноманітних дисциплін, спецкурсів;
- проектування викладачем навчального процесу, яке передбачає
розробку змісту лекцій, практичних занять, завдань для самостійної роботи
студентів з метою формування ПК;
-

відображення

у

змісті

навчання

професійно

спрямованої

структурованої інформації проблемного характеру;
- професійно-обгрунтований вибір мотивів та цілей навчального
процесу в контексті потрібної якості знань, умінь і навичок з предмету;
- виконання реальних проектних завдань та програм, спрямованих на
вдосконалення

професійної

економічної

діяльності,

забезпечення

конкурентоспроможності продукту праці для реальних закладів економічної
підготовки.
3. Tехнологічні педагогічні умови -це:
-

коригування

відповідно

до

цілей

компетентнісного

підходу

контрольно-оцінювальних підходів до результатів навчання;
- використання практико-орієнтованих технологій, інтерактивних форм
і методів навчання, підбір технічного оснащення занять;
- застосування міжпредметних зв’язків.
4. Психолого-педагогічні педагогічні умови містять:
- створення системи стимулювання та мотивації: посилення інтересу до
вдосконалення і формування ПК;
- оптимальний підбір матеріалу з метою зміцнення всіх складових
мотивації (потреб, інтересів, емоцій);
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- добір відповідних навчальних матеріалів, що мають творчий характер,
стимулюють розумову активність студентів;
- стимулювання самостійного опанування знань;
- заохочення до розвитку творчої ініціативи у комунікативній
діяльності;
-

створення

атмосфери

співпраці

та співтворчості між

усіма

учасниками освітнього процесу;
формування

-

відповідних

професійних

цінностей

щодо

відповідальності за результати праці, особистісного сприйняття професійних
проблем і завдань;
- формування комунікативності особистості, її здатності до відкритого
спілкування,

налагодження

міжособистісних

стосунків,

формування

критичного підходу майбутніх фахівців у процесі спілкування як до самого
себе, так і до своїх висловлювань, рівня й якості свого мовлення, а також до
таких самих показників професійної діяльності ділового партнера;
- формування функціональних професійних знань і вмінь;
-

опанування

у

професійній

діяльності

сучасних

технологій

особистісного впливу на якість економічної діяльності.
Виходячи з вищевикладеного, можна стверджувати, що згадані
структурні

компоненти

«професійної

компетентності»,

особливості

її

формування та розвитку, далеко не є вичерпними. Відтак стає очевидним, що
структура професійної компетентності майбутніх фахівців економічного
профілю є динамічним явищем, оскільки еволюція економічного розвитку та
ринку праці на кожному етапі вносять свої корективи. Тому на основі
проведеного аналізу та узагальнення наукових підходів до професійної
компетентності майбутніх фахівців та процесу її формування, а також
обгрунтування важливості практичної складової в їх підготовці визначено
наступне:
1) під професійною компетентністю бухгалтера будемо розуміти
володіння їм набором знань, умінь, навичок, досвіду, здібностей у сфері своєї
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професії, які дозволяють виконувати необхідні функції і дії, приймати
адекватні рішення в практичній діяльності;
2) формування професійної компетентності майбутнього бухгалтера є
комплексним процесом і включає в себе різні компоненти, до основних з яких
слід віднести: когнітивний, діяльнісний і особистісно-мотиваційний. Наведемо
нижче схему складових професійної компетентності майбутнього бухгалтера,
яка представлена на рис. 1.2.
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО
БУХГАЛТЕРА

КОМПОНЕНТИ

Когнітивний
компонент

Особистісномотиваційний
компонент

Знання, що складають
теоретичну підготовку
майбутнього бухгалтера

Якості особистості,
професійно спрямовані на
формування особистості
майбутнього бухгалтера,
його здатності

Діяльнісний
компонент

Вміння та навички,
складові практичної
підготовку майбутнього
бухгалтера,
досвід

Рис. 1.2. Структура професійної компетентності
В

цілому

розв’язання

завдання

формування

професійної

компетентності майбутніх фахівців економічного профілю можливе шляхом
ціленаправленого

педагогічного

управління

оптимізацією

навчального

процесу, докорінного змінення технології отримання нового знання та
становлення майбутнього економіста на базі використання інноваційних
освітніх технологій.
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1.3. Виробнича практика в системі професійної підготовки майбутніх
бухгалтерів – студентів економічного коледжу.
Сучасний етап розвитку системи освіти характеризується пошуком
нових форм і методів професійної підготовки майбутніх бухгалтерів. Важливе
місце серед них посідає виробнича практика. Особливості цієї діяльності
полягають у тому, що вона спрямована на конкретну професіоналізацію та
збільшує

можливості

самореалізації

майбутніх

бухгалтерів,

мобілізує

особистісний потенціал та виявляє приховані здібності студента, забезпечує
появу ідей у ситуації вирішення фінансово-облікових питань, допомагає
усвідомленню та почуттю задоволення від власної діяльності.
Саме у процесі виробничої практики відбувається найбільш інтенсивне
ознайомлення з усіма аспектами майбутньої роботи, проявляється критичне та
осмислене ставлення до дисциплін, що вивчаються, включаються механізми
економічної рефлексії, формуються основи професійної самооцінки.
Як педагогічна категорія практика є складовою частиною навчального
процесу та має на меті навчити студентів застосовувати у професійній
діяльності теоретичні знання та практичні навички, отримані при вивченні
спеціальних дисциплін, сприяти розвитку у майбутніх бухгалтерів стійкого
інтересу до професійної діяльності. Давньокитайська мудрість говорить:
«Розкажи мені, я забуду. Покажи мені, я запам’ятаю. Дай мені зробити, я
навчуся». Отже, практика посідає важливе місце в системі навчальновиховного процесу підготовки фахівців. Тому, для глибшого усвідомлення
практики як необхідної складової формування спеціалістів, варто розглянути
особливості її теоретико-історичного аспекту становлення, виділили характер,
зміст, визначити

принципи і функції, спираючись на сучасні наукові

дослідження.
Питання виробничої практики з урахуванням специфіки виробництва з
різних спеціальностей знайшли своє відображення у працях С.Я. Батишева,
М.Н. Вражновой, Х.Р. Кадирової, А.Є. Пантелеймонова, І.І. Труханова.
Теоретичним і прикладним аспектам формування професійної компетентності
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в умовах виробничої практики студентів присвячені наукові праці вітчизняних
учених: М.Ф. Кіньколиха, В.А. Савченко, Ю.В. Сухарнікова, Л.З. Тархан та ін.
У наукових розробках авторів М.К. Мастит, М.П.С. Вейн, П.М. Хердер, Ф.
Ахтенхагена, Х. Ольденбургера особлива увага приділяється механізмам
приведення знань студентів у відповідність до вимог сучасного виробництва.
Практика – це діяльність, за допомогою якої людина змінює,
перетворює світ. Важливо відзначити, що поняття «практика» не має
однозначного тлумачення у філософії. Є вузьке розуміння поняття практики,
котре зводиться до експерименту, що є, безумовно, недостатнім, бо людська
практика – це не лише експеримент. У широкому розумінні практика
розглядається як цілісна система діяльності людини, досвід усього людства. В
такому контексті в поняття «практика» включається як наукова діяльність, так
і матеріально-виробнича, соціальна, політична, революційна і т. д., тобто вся
предметна, цілепокладаюча діяльність людини, що має своїм змістом освоєння
нею природних та соціальних об’єктів.
Практика завжди є проблемою дослідження основ людського життя.
Ретроспективний аналіз наукових праць дає підстави стверджувати, що
першоосновою пояснення слова «практика» було поняття «чинність» у
значенні статечність, порядність, гордість, моральний вчинок, добро,воля, а
згодом – умова, рушійна сила, причина будь-якого процесу. Сам термін
«практика» походить від грецького слова «praksis», що в перекладі означає
«діяння», «активність», «діяльність».
Так давні греки, зокрема Сократ, Платон, Аристотель, розуміли
практику як людську активність, діяльність, спрямовану на відповідну мету,
на відшукування істини заради неї самої. На думку Аристотеля, саме в ході
практичної роботи мають засвоюватися знання.
Два цілком протилежні підходи середньовічної філософії до практичної
діяльності – теологічний і логіко-гностичний – породили різні погляди на
практичну і пізнавальну діяльність людини.
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У часи Відродження вперше «людина підноситься на такий рівень,
коли вона спроможна сама творити себе й перетворювати природу відповідно
до своїх уявлень про ідеал». Проте сенс людської діяльності представники
Ренесансу вбачали не в практичній діяльності, а в перетворенні світу через
феномен творчості. Саме на цій основі і виникає проблема творчого
пізнавального аналізу практики як філософської універсальної категорії.
Епоха Просвітництва по-своєму інтерпретувала розуміння практики
періодів Античності й Відродження, пояснювала її як свідому моральну
діяльність, відірвану від об’єктивної дійсності й побудовану на відчуттях
(зовнішньому) та рефлексії (внутрішньому). Роль практики в ті часи зводилася
до досвіду та експерименту. Високо оцінював значення експериментальних
досліджень як процесу формування знань через досвід англійський матеріаліст
ХVІІ ст. Ф. Бекон: «…два людських стремління – до Знання і Могутності –
воістину збігаються в одному й тому ж, а недоліки в практиці більшою мірою
залежать від незнання причин.
До більш правильного розуміння сутності практики взагалі та деяких
аспектів взаємовідношень практики і пізнання зокрема дійшов Г. Гегель, який
вважав практику незмінною, постійною категорією, а відтак – джерелом
пізнання, засобом, за допомогою якого можна довести правильність думок,
понять, знань, науки. За вченням Гегеля, основною формою практики є
діяльність (незважаючи на те, що у нього діють дух, мислення, думка).
Філософ зазначав, що людина має «користуватися предметами практично, щоб
задовольнити свої потреби і мету» . У філософському вченні Г. Гегеля про
практику виділяємо суттєві її елементи або структурні складові: мету,
цілеспрямовану

діяльність,

результат

цілеспрямованої

діяльності,

які

утворюють поняття практичної системності і послідовності. Але варто
відзначити, що гегелівське поняття практики зводиться переважно до
моральної діяльності.
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття з розвитком науки, техніки,
їх безпосереднім використанням в матеріальному виробництві, побуті людини
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ідеалісти практику почали ототожнювати з утилітарною діяльністю. Отже,
видно, що практика, як філософська категорія, пояснює предметноперетворюючу діяльність людей, спрямовуючи, насамперед, на задоволення
їхніх матеріальних та духовних потреб. Але практика – це і чуттєво-предметна
діяльність окремої людини, і спільна діяльність, досвід усього людства у його
історичному розвитку. Практична діяльність за своїм змістом і за способом
здійснення завжди має суспільний характер. Це багатогранна за змістом,
складна і цілісна система, що включає такі компоненти, як мета, потреба,
мотив, предмет, на який спрямована діяльність, засоби досягнення мети,
результат діяльності.
Взаємозв’язок пізнання і практики різноманітний і зумовлюється
такими факторами:
а) у практичній діяльності народжуються пізнавальні стосунки, що є
основою практики і забезпечують її розвиток. Практичне ставлення людини до
дійсності є первинним, основним і визначальним, тому що практика – основа
існування та розвитку людини і суспільства в цілому;
б) практика – це основа кожного пізнавального акту, розкриття законів
та закономірностей природи і суспільства;
в) практика виступає і рушійною силою пізнання, що дає необхідний
фактичний матеріал, який підлягає узагальненню і теоретичній обробці;
потреби, завдання поставлені практикою, служать стимулом розвитку науки;
г) практика є сферою застосування знань, і в цьому розумінні вона –
кінцева мета пізнання.
Практика об’єднує в собі об’єктивний світ і природу, що їх перетворює
людська діяльність. Разом з тим відзначимо, що істинний зміст поняття
«практика» розкривається згідно з поняттям «теорія». Теорія і практика –
філософські категорії для позначення духовної та матеріальної сторін єдиного
суспільно-історичного

процесу.

Отже,

теорія

і

практика діалектично

взаємопов’язані і складають єдність протилежностей. Крім того, у нерозривній
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єдності теорії і практики пріоритетна роль належить практиці. Теорія виникає
у результаті практичних потреб.
Відображуючи та узагальнюючи огляд минулого, теорія зосереджує і
спрямовує зусилля на головному, допомагає знайти необхідні дійові та
ефективні засоби досягнення практичних цілей, теорія і практика у навчанні –
це дві органічно пов’язані сторони єдиного процесу пізнання.
Практика – специфічно людська, свідома, цілеспрямована, чуттєвонаочна діяльність. Будучи матеріальною, через свої передумови, засоби і
кінцеві результати, вона здійснюється людьми, що володіють свідомістю,
мисленням, знаннями і практично застосовують свої інтелектуальні здібності.
Тому практика – єдність суб’єктивного і об’єктивного, свідомості і буття.
Практика – основа пізнання і критерій істини.
Із вищезазначеного видно, що під практикою, перш за все, розуміється
сукупна діяльність людства, весь його досвід у процесі історичного розвитку.
Як за своїм змістом, так і за способом реалізації, практична діяльність має
суспільний характер і виступає як цілісна система дій, є способом суспільного
буття людини та специфічною формою його самоутвердження у світі.
Згідно педагогічному словнику практика - (від грец. praksis, prakseos діяльний, активний) - матеріальна, цілепокладаюча діяльність людей, що має
своїм змістом перетворення природних і соціальних об'єктів, загальна основа
розвитку людського суспільства і пізнання.
Згідно з тлумачним словником, під практикою розуміється:
- перетворювальна і творча діяльність людей;
- прийоми і навички будь-якої роботи;
- робота чи заняття за фахом як основа досвіду, вміння;
- одна з форм навчання, що забезпечує застосування і закріплення
учнями знань, отриманих в процесі теоретичного навчання, на
підприємствах і в установах.
В «Енциклопедії професійної освіти» практика визначається як
«складова частина навчально-виховного процесу, передбачена навчальними
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планами і програмами, організована в реальних умовах (або близьких до них)
з метою формування в учнів уявлення про конкретну професійну сферу,
навчання практичним знанням, навичкам і вмінням, набуття досвіду
самостійної роботи за обраною професією».
Як вважає Г.М. Коджаспирова, практика, яка в самих різних своїх
проявах присутня в процесі навчання, вважається одним з основних
компонентів професійної підготовки фахівця.
Як зазначає М.І. Пальчук, практика у навчанні є обов'язковою умовою
формування знань, умінь і навичок студентів, критерієм істинності їх знань .
Науковець розглядає практичне навчання, як навчальний предмет і процес, в
основу яких покладена дидактично обгрунтована система політехнічних і
професійних знань, умінь і навичок.
Практичне навчання будується відповідно до логіки виробничого
процесу. І в зв'язку з цим вона підкреслює висновок С.Я. Батишева про те, що
логіка виробничого процесу - це об'єктивна закономірність, яка виражає
науково-практичну послідовність формування у студентів конкретної системи
знань, умінь і навичок, способів професійної діяльності, виховання і
світоглядних, морально трудових, естетичних і фізичних якостей особистості
майбутнього професіонала.
За твердженням В.В. Давидова, практичне навчання є єдиним засобом
організованого набуття професійних умінь, навичок і досвіду .
На думку науковців Г. Шамардіної, В. Васильєва, «практика – це
короткий, але складний і напружений у психологічному плані відрізок
професійно-трудової кар’єри майбутнього фахівця».
У свою чергу В.М. Аридін і Г.А. Атанов вважають, що практика - це
вид навчальної діяльності, основним змістом якої є виконання практичних
навчальних або виробничих завдань на підприємстві чи в установі,
відповідному характеру професійної діяльності майбутнього фахівця. Вона
дозволяє ефективно поєднувати теоретичні знання з практичною підготовкою
в виробничих умовах, і спрямована на набуття студентами умінь і навичок,
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специфічних для обраної спеціальності. Це розуміння виробничої практики
узгоджується і з нашою думкою.
Термін «виробнича практика» спочатку застосовувся до технічної
освіти, але в даний час він прийнятий для всіх галузей вищої освіти
(гуманітарного, економічного, сільськогосподарського та інших профілів) і
характеризує будь-яку практику, в тому числі і навчальну, безпосередньо за
фахом.
Отже, проаналізувавши викладений матеріал, визначено, що основні
дефініції поняття «виробнича практика» можна згрупувати за наступними
критеріями:
1) складова частина навчальної роботи;
2) проводиться на базах практики, які відповідають вимогам програми;
3) невід’ємна (органічна) складова процесу підготовки фахівців;
4) інтегрований вид підготовки фахівця;
5) вид навчальних занять;
6) за змістом відповідає основним розділам певної дисципліни, містить
реальні виробничі завдання;
7) ґрунтується на теоретичних знаннях, навичках і вміннях, отриманих
студентом при вивчені теоретичного курсу;
8) самостійне виконання студентом в умовах діючого виробництва
реальних виробничих завдань;
9) застосування, закріплення, удосконалення професійних знань,
навичок і вмінь, формування професійних здібностей студента;
10) адаптація студентів до майбутньої професійної діяльності.
Наразі всі ВНЗ включають виробничу практику до навчальних планів,
але користуються можливістю самостійного визначення видів практики, часу
на її опанування та строків проведення.
У вищих навчальних закладах України практична підготовка студентів
регламентується:
1) Законом України «Про вищу освіту»;
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2)

Положенням

«Про

проведення

практики

студентів

вищих

навчальних закладів України».
Відповідно до цих документів практика студентів передбачає
безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного
достатнього обсягу практичних знань і вмінь, відповідно до різних освітніх і
кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.
Зміст і послідовність практики визначається наскрізною програмою, яка
розробляється кафедрою або предметною цикловою комісією згідно з
навчальним планом.
Базуючись на цьому, можна стверджувати, що виробнича практика
майбутніх бухгалтерів має комплексний, безперервний, творчий характер, що
постійно і поступово ускладнюється.
Комплексний характер передбачає, що студент за роки навчання
виконує всі види діяльності бухгалтера (від касира до аудитора).
Ефективно організована практика носить характер поступовості, що
постійно

ускладнюється.

Починаючи

із

загального

знайомства

з

підприємством, спостережень та аналізу отриманої інформації, практикант
переходить до виконання більш складних завдань.
Характер безперервності проявляється у тому, що студент у процесі
всього строку навчання у економічному вузі пов'язаний із фінансовою
роботою. Важливість цього характеру підкреслює В. Кремінь у своїй книзі
«Освіта і наука в Україні»: “Практична підготовка має бути неперервною,
починатися на молодших курсах і тривати впродовж усього навчання,
послідовно ускладнюючисьі наповнюючисьновим змістом”.
Творчий характер практики передбачає, що в її процесі у кожного
студента розвиваються дослідницькі здібності.
У

програмі

виробничої

практики

для

студентів

спеціальності

5.03050901 «Бухгалтерський облік», яка відповідає типовій для напряму
підготовки «Економіка та підприємництво», позначена мета - закріплення і
поглиблення теоретичних знань зі спеціальних дисциплін; формування,
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узагальнення і вдосконалення знань, практичних умінь та навичок на базі
конкретного суб'єкта господарювання; оволодіння професійним досвідом та
готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності. З цієї
мети випливає, що саме виробничу практику можна вважати завершальною
ланкою формування професійної компетентності.
Проблема

формування

професійної

компетентності

майбутніх

бухгалтерів, обумовлює побудову навчального процесу, що забезпечує
постійний зв'язок теоретичного навчання і практичної підготовки студентів,
передбачену навчальними планами спеціальності. У зазначених планах поряд
з переліком, об'ємами і послідовністю дисциплін обов'язково визначаються
умови практичного навчання майбутніх фахівців. У цьому контексті побудова
навчальних планів, що забезпечують зв'язок між теоретичним і практичним
навчанням у професійному розрізі обґрунтовують Л.З. Тархан і Ю.А.
Шереметьєва. Навчання зі спеціальних дисциплін побудовано на одному
основному принципі: будь-які нові знання повинні бути негайно готові до
практичного використання. Взаємодія теорії і практики пронизує практично
всі дисципліни, закріплені за профільними цикловими комісіями. Тому
здійснення практичної підготовки майбутніх бухгалтерів в коледжах
економічного спрямування проводиться в чотирьох напрямках:
1) у вигляді
«Бухгалтерський

практичних занять з профільних дисциплін таких як

облік»,

«Фінансовий

облік»,

«Контроль

і

ревізія»,

«Економічний аналіз» і т.д.;
2) виконання комплесної курсової роботи з фахових дисциплін;
3) проведення навчальної практики на базі навчального закладу, яке
супроводжується розв'язанням наскрізної задачі, що складається з окремих
модулів і відпрацьовується в комплексі: в навчальних лабораторіях,
комп'ютерних центрах, фінансових установах;
4) проходження студентами виробничої практики (у тому числі
переддипломної), завдання якої більш значущі, ніж на молодших курсах.
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Закон України «Про вищу освіту» визначає основні види навчальних
занять: «лекція; лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
консультація», а також надає право ВНЗ I-IV рівнів акредитації встановлювати
«інші види навчальних занять». Ось чому виробничу практику вважають
видом навчальних занять і ні в якому разі навчальною дисципліною.
Сутність виробничої практики полягає в гармонійному об'єднанні (в
термінах навчального плану: в один цикл) різних видів практики, необхідних
для

повноцінного

формування

професійної

фахівців. При підготовці майбутніх бухгалтерів

компетентності

майбутніх

в коледжах економічного

спрямування в цикл практик включаються три види практики, а саме:
1) навчальна – це ознайомлення студентів зі специфікою майбутньої
спеціальності, отримання первинних професійних умінь і навичок із загальнопрофесійних та спеціальних дисциплін. Зазвичай вона проводиться у аудиторії
навчального закладу або навчальному класі базового підприємства;
2) виробнича – це закріплення та поглиблення теоретичних знань,
отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу теоретичних
дисциплін, практичних навичок зі спеціальності, а також збір фактичного
матеріалу для виконання курсових проектів (робіт). Проводиться на базових
підприємствах;
3) переддипломна (перед кваліфікаційна або кваліфікаційна) –
завершальний етап навчання, проводиться на випускному курсі, головна мета
– підготовка студента до виконання випускної кваліфікаційної роботи:
поглиблення та закріплення теоретичних знань, фахових навичок та умінь.
Виробнича практика є однією із основних структурних одиниць
навчально-виховного процесу, одним із засобів реалізації змісту навчання.
Навчальний план підготовки визначає перелік і взаємозв’язок навчальних
дисциплін, у тому числі й виробничу практику, їх розподіл за

роками

навчання, окремим періодам навчального року. Л. Чижевська, розкриваючи
сучасні методи викладання облікових дисциплін, практику розглядає як форму
навчання. Виробнича практика не зводиться до простої сукупності законів,
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понять, методів науки, а включає інші компоненти: уміння сприймати та
аналізувати інформацію; приймати рішення; складати документи, виконувати
їх

перевірку,

бухгалтерську

обробку,

запис

до

облікових

регістрів;

здійснювати економічні розрахунки, планувати й контролювати свою
діяльність тощо. Провідним компонентом головної функції виробничої
практики є практичні способи діяльності. Її неможливо ідентифікувати з
відповідною галуззю науки.
Програма виробничої практики будується відповідно з програмами
дисциплін професійної підготовки, вивчення курсу яких завершено

до

початку практики. Практика фактично є продовженням цих дисциплін, іншим
(від практичних) видом навчальних занять, за допомогою якого відбувається
«закріплення та поглиблення теоретичних знань , практичних навичок зі
спеціальності.
Вивчивши досвід проведення виробничої практики в економічних
коледжах, спираючись на власний педагогічний і фаховий досвід, враховуючи
незначну кількість часу, який зазвичай відводиться на виробничу практику,
маючи на меті формування професійної компетентності майбутнього фахівця,
автор пропонує схему взаємодії виробничої практики і навчальних дисциплін
(рис. 1.3), яка у подальшому використовується ним для складання змісту
тематичних

планів

практики

спеціальності

«Бухгалтерський

облік».

Дидактичні цілі фахової навчально-виробничої практики будуть реалізовані у
повному обсязі тільки за умови, якщо вона буде проводитися після вивчення
студентами блоку професійно значущих дисциплін.
Отже, включення до тематичних планів практики завдань, з якими
студент не ознайомився упродовж теоретичного курсу, який їй передував,
тобто застосування випереджуючого методу навчання є мало ефективним.
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Дисципліни, що забезпечують
практику

Види практик

Дисципліни, забезпечені
практикою

Правознавство
Політична економія
Вища математика
Інформатика і комп’ютерна
техніка
Бухгалтерський облік
Маркетинг
Технологія галузі
Основи охорони праці
Економіка підприємства
Фінанси

Навчальна
практика
на II-ІІІ курсі

Фінанси підприємства
Статистика
Фінансовий облік
Облік і звітність у бюджетних
установах
Виробнича практика

Гроші і кредит
Фінансовий облік
Інформ.системи і технології в
обліку
Облік і звітність у
бюджетних установах
Казначейська справа
Фінанси підприємства
Охорона праці в галузі
Організація обліку на
підприємствахз малого
бізнесу
Аудит

Економічний аналіз
Планування та організація
.діяльності підприємств
Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
Контроль і ревізія
Податкова система

Виробнича
практика
IІІ курсі

Економічний аналіз
Податкова система
Планування та організація
.діяльності підприємств
Контроль і ревізія
Переддипломна практика

Виробнича
(переддипломна)
практика
на ІІІ курсі

Комплексний
кваліфікаційний
іспит

Рис. 1.3. Взаємодія виробничої практики і навчальних дисциплін
Таким чином, ми визначаємо виробничу практику як інтегровану
навчальну дисципліну, дидактичною метою якої є формування професійної
компетентності студента на основі застосування, поглиблення, розвитку,
удосконалення фахових знань, навичок та умінь в умовах, притаманних
майбутній професійній діяльності на первинних посадах.
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РОЗДІЛ ІІ
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
2.1. Характеристика основних етапів проходження навчальновиробничої практики.
Практична підготовка студентів коледжів економічного профілю є
невід’ємною

частиною

процесу

підготовки

фахівців,

передбаченого

навчальним планом спеціальності. Метою всіх видів практики (навчальної,
виробничої, виробничої (переддипломної)) є закріплення теоретичних знань,
отриманих в процесі навчання, оволодіння студентами сучасними методами,
формами організації, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності.
Першочерговими

організаційними

професійну підготовку майбутніх

заходами,

що

забезпечують

фахівців економічного профілю

та

проведення виробничої практики, є розробка Положення про порядок
проведення практики студентів відповідного ВНЗ і програм практики
студентів.
Реалізуючи їх ВНЗ керуються чинними нормативними документами
Міністерства освіти і науки України, а саме: Положенням про проведення
практики студентів вищих навчальних закладів України та методичними
рекомендаціями по складанню програм практики студентів вищих навчальних
закладів України.
Завданням навчальної практики є ознайомлення студентів із специфікою
майбутньої спеціальності, закріплення у студентів теоретичних знань з
фахових предметів. Навчальна практика майбутніх бухгалтерів проводиться
на базі навчального закладу з використанням провідних спеціалізованих
підприємств, бюджетних установ, які є лідерами в своїй галузі виробництва і
повністю, належним чином, забезпечують відпрацювання завдань, навичок,
умінь згідно програми практики для відповідних освітньо-кваліфікаційних
рівнів. Проведення навчальної практики супроводжується розв’язанням
наскрізної задачі, яка складається з окремих модулів і відпрацьовується в
комплексі: в навчальних лабораторіях, комп’ютерних центрах, фінансових
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установах тощо. Студенти під час проходження навчальної практики всебічно
підходять до вирішення поставлених завдань, підвищують ефективність
практичної підготовки за рахунок їх фахового розв’язання, ознайомлюються з
нормативно-правовою базою, яка необхідна для роботи підприємства, закладу
тощо, навчаються створювати та вести документацію, регламентувати свій
процес навчання.
Основа виробничої практики зі спеціальності - активна, самостійна
діяльність студента на підприємстві; розвиток, в умовах виробництва, його
професійних здібностей на основі використання ним своїх знань, умінь,
навичок, отриманих у теоретичному курсі, в різноманітних ситуаціях,
притаманних майбутній професійній діяльності фахівця. Тому виробнича
практика в коледжах завжди розпочинається з ознайомлення студентів із
структурою основних баз практики. При виборі баз практики визначаються
сучасні підприємства будь-якої форми власності, які застосовують передові
форми і методи організації виробничої діяльності, мають високий рівень
планово-економічної

діяльності,

впроваджують

прогресивні

технології

виробництва. З базами практики завчасно заключаються договори. Студентам
також надається можливість (за погодженням з адміністрацією коледжу)
самостійно підбирати бази практики і прогнозувати їх для подальшого
використання та працевлаштування. Перед направленням на виробничу
практику студенти знайомляться з робочою програмою практики, орієнтовним
планом її виконання, формою і порядком ведення звітної документації. Зі
студентами проводиться інструктаж з техніки безпеки під час проходження
практики як у навчальному закладі (вступний), так і на базі практики
(первинний).
Після закінчення виробничої практики студенти подають всю необхідну
документацію щодо проходження практики, характеристику від бази практики
про якість відпрацювання та засвоєння ними програмних завдань.
Керівництво

виробничою

практикою

здійснюється

комплексно:

керівниками практики призначаються висококваліфіковані спеціалісти з
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вищою освітою та досвідом роботи згідно відповідних нормативних актів як
від коледжу, так і від підприємства - бази практики. Вони здійснюють
контроль та аналіз діяльності студентів-практикантів, надають консультативну
допомогу, оцінюють роботу.
Під час практики студенти отримують нові знання, уміння й навички, в
основному при виконанні конкретних практичних завдань, тому праця
студентів на штатних посадах (з оплатою або без оплати) є найбільш
доцільною в порівняні з проходженням практики дублерами, по суті,
сторонніми спостерігачами. За наявності вакантних місць студенти можуть
бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам
практики, при цьому не менше 50% часу відводиться на загально-професійну
підготовку за її програмою. Тривалість робочого часу студентів під час
проходження виробничої практики для студентів у віці від 16 до 18 років – не
більше 36 годин у тиждень, у віці від 18 років і старше – не більше 40 годин на
тиждень. Студенти під час практики можуть залучатися адміністрацією
підприємства для надання допомоги базі практики. Ця праця повинна бути
організованою, її характер суворо відповідати профілю навчання і по
тривалості не заважати виконанню навчальних завдань.
В цілому, організація роботи студентів за всіма видами практики
проходить поетапно і включає підготовчо-організаційний, ознайомлювальний,
активно-продуктивний та заключний етапи.
Підготовчо-організаційний етап включає в себе кілька важливих
елементів, які зводяться до наступного:
а) пошук базового підприємства та укладання з ним договору на
проведення практики;
б) загальна інструктивна нарада – настановча конференція, яка
проводиться адміністрацією, цикловою комісією, керівниками практики. На
цих нарадах студентів знайомлять з цілями і завданнями, із загальними
положеннями

практики,

націлюють

на

дослідження,

отримання

індивідуального завдання, (найчастіше в письмовому вигляді), яке відповідно
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до програми практики включає в себе обсяг роботи, що вимагає виконання
протягом практики;
в) інструктаж в підрозділі підприємства, де студенти проходять
практику. Він проводиться працівниками підприємства, призначеними
керівниками практики. Уточнюється і узгоджується індивідуальне завдання,
при необхідності коригується керівниками проактики від підприємства;
г) планування студентами своєї роботи. На підставі програмних завдань
студент-практикант складає календарний план, узгоджений як керівником від
коледжу, так і керівником від підприємства, що включає в себе всі види робіт
із зазначенням термінів їх завершення. Цей план є для студента керівним
документом, і всі його пункти підлягають виконанню в строк.
Безпосередня робота студента-практиканта зазвичай починається з
ознайомлення з ділянкою, де він проходить практику (установчими
документами, структурою, організацією праці та ін.). У цей період він вивчає
виробництво в цілому, зв'язок даної ділянки з іншими підрозділами, передові
методи праці, організацію роботи обліково-економічного апарату. Паралельно
з цим студенту необхідно психологічно і теоретично готувати себе до
виконання практичного завдання, продумувати його зміст і опрацьовувати
необхідну літературу. Ознайомчий період може тривати один- два дні, але
може охоплювати і більший термін.
Активно-продуктивний

період

виробничої

практики,

тобто

час,

протягом якого студент виконує основні функції практиканта, є найбільш
тривалим і, в той же час, найбільш відповідальним. Саме в цей період
формуються практичні вміння та навички, виробляються і проявляються
професійні, організаторські та творчі здібності.
Для студента практика - це найважливіший етап в плані можливості
адаптації до реалій трудової діяльності. Він приходить на підприємство з
надією виконати конкретну роботу і у зв'язку з цим відчути себе значущим в
колективі, застосувати свої знання, проявити індивідуальні здібності в
конкретній справі. Від студента під час практики потрібне виконання своїх
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обов'язків з великим почуттям відповідальності і необхідним старанністю, що
сприяє якнайшвидшій адаптації в реальних умовах виробництва.
Як елемент самоконтролю, протягом всієї практики студенти зобов'язані
вести щоденники, в яких щодня коротко записують зміст виконаної роботи і
викладають свої враження та зауваження. Ці записи враховуються при
підведенні підсумків практики. Вони також використовуються для написання
письмових звітів з практики.
Завершальний етап практики полягає в самоконтрольній функції
студента.

Незадовго

до

кінця

практики

студент

повинен

уважно

проаналізувати свій календарний план і перевірити, чи все заплановане
виконано. При необхідності акцентувати увагу на упущення, щоб все
передбачене програмою практики було виконано. Письмові звіти та додані до
них матеріали звітної документації, структура і зміст яких для кожної
спеціальності

встановлюється

відповідною

програмою,

повинні

бути

підготовлені до кінця практики і здані керівнику практики для оцінювання.
Завершується практика зазвичай проведенням підсумкової конференції,
в якій беруть участь студенти, викладачі та керівники практики. Часто на ці
конференції запрошуються фахівці виробництва, майбутні роботодавці або ж
такі конференції проводяться безпосередньо на виробництві.
Оцінка виставляється студенту з урахуванням якості виробничої роботи
за відгуками керівників організації, де проходила практика, ступеня прояву
ініціативи і самостійності, творчого характеру праці практиканта, його участі
в житті виробничого колективу. Студент здає по практиці диференційований
залік, який найчастіше протікає у формі захисту представленого звіту в комісії
за місцем практики або на кафедрі в письмовому та презентаційному вигляді.
Враховується також якість звіту та відповідей на поставлені при його захисті
питання.
За якість організації проходження студентами практики на базі практики
відповідає керівник підприємства. Для студента-практиканта наказом по
підприємству призначається керівник практики від підприємства. Керівник
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практики

знайомить

студента

з

історією

підприємства;

діяльністю

підприємства; персональним складом і функціями керівництва підприємства;
основними

правилами,

принципами

та

нормами,

за

якими

працює

підприємство; досягненнями підприємства за минулий рік; діяльністю
підрозділу, в якому студент проходить практику, та службовою ієрархією
всередині підрозділу.
Щоденно, під час проходження виробничої практики, студент працює
відповідно до її робочої програми, суворо дотримуючись календарнотематичного плану виробничої практики.
На початку кожного робочого дня керівник практики від підприємства:
-

ознайомлюється з завданням програми для опрацювання;

-

перевіряє теоретичну підготовку студента з питань програми;

-

встановлює ступінь володіння студентом практичними навичками

і уміннями;
-

надає студенту фахові поради та вказівки щодо виконання

облікових робіт за матеріалом завдання практики.
Заняття з керівником практики від підприємства повинні розкривати
студентам перспективи розвитку спеціальності і готувати їх до наступного
навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.
Наприкінці кожного робочого дня керівник практики від підприємства:
-

перевіряє кількість і якість виконаних студентом облікових робіт;

-

вказує студенту на недоліки, помилки; аналізує причини, які їх

спонукали; дає фахові поради;
-

перевіряє записи, зроблені студентом у щоденнику з виробничої

практики;
-

записує в нього свої зауваження та виставляє оцінку за виконане

завдання програми виробничої практики.
На базі практики студенти-практиканти:
1)

ознайомлюються з діяльністю підприємства та її результатами;

організаційно-виробничими

умовами

його

діяльності;

організацією
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оперативного, фінансового та податкового обліку, структурою облікового
апарату, взаємовідносинами між підрозділами підприємства тощо;
2)

за тематичним планом практики виконують конкретні облікові

функції в бухгалтерії підприємства – облікові роботи синтетичного обліку
(ознайомлення та вивчення роботи із створення та реєстрації первинних
документів за операціями, що здійснюються в різних підрозділах БП;
приймання, перевірка та бухгалтерська обробка первинних і зведених
документів, запис їх до облікових регістрів; участь у всіх етапах обробки
носіїв облікової інформації; засвоєння порядку складання фінансової звітності
та її використання як інформаційної бази для виконання економічного та
фінансового аналізу діяльності підприємства);
3)

за результатами виконання програми практики складають звіт, в

якому щоденно (у терміни виконання завдань практики) описують виконані
облікові роботи; по завершенню практики, на підставі проведених досліджень
стану організації обліку, наводять пропозиції щодо удосконалення організації
обліку, поліпшення якості та підвищення ефективності роботи облікового
підрозділу підприємства.
Студенти-практиканти

підпорядковуються

правилам

внутрішнього

трудового розпорядку бази практики, суворо дотримуються правил охорони
праці та протипожежної безпеки,

обов’язково проходять інструктажі

(вступний і первинний - на кожному конкретному місці роботи).
Основними діючими особами під час проведення всіх видів практик
виступають:
1)

студент-практикант

-

студент,

який

проходить

практичну

підготовку зі спеціальності за програмою, розробленою випускаючою
цикловою комісією навчального закладу згідно з навчальним планом;
2) керівник практики від ВНЗ - викладач, випускаючої циклової комісії
навчального закладу, який має базову освіту та досвід практичної діяльності за
спеціальністю,

щорічно

(до

початку

практики

студентів)

проходить

стажування (без відриву від навчального процесу) на одному з підприємств (в
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організації, установі) регіону (незалежно від форми власності та виду
діяльності), призначений наказом керівника вищого навчального закладу і
відповідальний за організацію та якість виконання студентами програми
практики;
3) керівник практики від бази практики – досвідчений фахівець в галузі
бухгалтерського обліку, має освіту за спеціальністю, стаж практичної роботи
на посаді головного бухгалтера (або заступника головного бухгалтера) не
менше 3 років, який вільно володіє програмним продуктом з обліку і аудиту.
Важливим

організаційним

моментом

є

регламентація

функцій,

обов’язків і прав всіх суб’єктів процесу навчально-виробничої практики, які
полягають у наступному.
Директор коледжу – несе відповідальність за організацію, проведення і
контроль за проходженням студентами практики. Наказом директора про
проведення практики студентів визначається: місце та терміни проведення
практики; склад студентських груп; відповідальний керівник за організацію
практики та оформлення підсумкового щоденнику або звіту за її результатами;
Заступник

директора

з

навчально-виробничої

роботи

(завідувач

навчально-виробничою практикою) - посадова особа, на яку покладено
загальну організацію практики та контроль за її проведенням.
Керівник практики у ВНЗ - співробітник навчального відділу, до
функціональних обов’язків якого входить:
-

встановлення та підтримання зв’язків з базою практики (укладання

договорів, узгодження умов проведення практики, контроль розрахунків ВНЗ
з базами практики тощо);
-

надання цикловим комісіям інформації про наявність місць

практики згідно з укладеними договорами;
-

визначення видів і термінів проведення практики, обов’язків ВНЗ і

бази практики щодо організації та проведення практики;
-

загальне

навчально-методичне

керівництво

практикою,

забезпечення циклової комісії необхідною документацією з питань практики;
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-

здійснення контролю за розробкою та затвердженням програм

практики; організацією та проведенням цикловою комісією практики та
виконання студентами програми практики; аналіз та узагальнення результатів
практики, підготовка звіту про її проведення;
-

розробка заходів щодо удосконалення організації проведення

практики.
Випускова

циклова

комісія

забезпечує

безпосереднє

навчально-

методичне керівництво практикою студентів:
-

розробляє програму практики, за необхідності доопрацьовує її;

-

визначає бази практики, узгоджує з ними кількість робочих місць

студентів-практикантів та умови проведення практики;
-

до початку практики здійснює розподіл студентів за базами

практики;
-

призначає керівників практики від ВНЗ, забезпечує за необхідності

їх виїзд на базу практики для перевірки готовності її до прийому студентів і
узгодження програми практики;
-

розробляє

тематику

індивідуальних

завдань

на

виробничу

практику;
-

організовує проведення зборів студентів з питань практики за

участю керівників практики;
-

проводить і документально оформлює позаплановий інструктаж з

питань охорони праці, у зв’язку зі зміною місця навчання;
-

здійснює керівництво і контроль за проведенням практики;

-

організовує захист звітів з практики студентами та забезпечує

своєчасність документування його результатів;
-

на засіданні циклової комісії заслуховують звіти керівників про

результати практики, обговорюють підсумки та аналізують виконання
програми практики та якість професійної підготовки студентів;
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-

подає до навчальної частини звіт циклової комісії про результати

проведення практики студентів з пропозиціями щодо удосконалення її
організації.
Завідувач циклової комісії обліково-економічних дисциплін здійснює
навчально-методичне керівництво практикою, забезпечує виконання програми
практики, аналізує результати практики, сприяє підвищенню якості практики.
Керівник практикою студентів від ВНЗ (викладач) здійснює навчальнометодичне керівництво групою студентів у 20-30 чоловік; організовує роботу
кожного студента щодо виконання програми практики, оцінює результати
практики.
Права керівника виробничої практики від ВНЗ (викладача):
1.

Скласти

(разом

із

студентом)

та

затвердити

календарно-

тематичний план роботи студента під час виробничої практики.
2.

Відвідувати

студентів

за

місцем

проходження

практики,

ознайомлюватися з умовами їх праці, якістю трудової дисципліни.
3.

Упродовж терміну виробничої практики опитувати студентів з

питань виконаних ними досліджень, робити їм зауваження, давати поради,
здійснювати проміжний контроль, виставляти до щоденника оцінки.
4.

Запрошувати студентів, які порушують календарно-тематичний

план, або проявляють байдужість, пасивність щодо виконання завдань
програми, на засідання циклової комісії обліково-економічних дисциплін.
Обов’язки керівника виробничої практики від ВНЗ (викладача):
1.

Сприяти укладанню договору на проведення практики студентів

між навчальним закладом і БП.
2.

Розподілити студентів за місцями практики.

3.

Видати студентам направлення на практику, робочу програму

практики, календарно-тематичний план практики, індивідуальне завдання,
методичні рекомендації щодо оформлення звіту про виконання практики та
інші документи, перелік яких встановлено ВНЗ.
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4.

Провести збори у навчальній групі. Роз’яснити студентам завдання

та мету виробничої практики, строки і порядок її проведення, правила
документального оформлення результатів роботи та критерії оцінки роботи
студента.
5.

Ознайомити студентів з програмою виробничої практики.

6.

Погодити з кожним студентом календарно-тематичний план

виробничої практики, скорегувати робочу програму практики, враховуючи
специфіку діяльності БП, і затвердити їх.
7.

Розробити перелік індивідуальних завдань.

8.

Видати кожному студенту індивідуальне завдання з урахуванням

особливостей місця практики.
9.

Провести до початку практики й документально оформити

позаплановий інструктаж з охорони праці, у зв’язку з вибуттям студентів до
БП для проходження виробничої практики.
10.

Відстежувати своєчасне прибуття студентів до місць практики.

11.

Підтримувати зв’язки з керівником практики від підприємства з

питань організації та якості проходження виробничої практики.
12.

Організувати вивчення студентами нормативних документів і

законодавства України.
13.

Здійснювати контроль за виконанням студентами-практикантами

програми виробничої практики, дотриманням календарно-тематичного плану
роботи; надавати їм методичну допомогу; проводити спостереження за
професійним становленням студента упродовж терміну виробничої практики.
14.

Перевіряти кожне завдання програми, ставити оцінку за його

виконання.
15.

Робити зауваження щодо складання щоденника-звіта.

16.

Забезпечити своєчасність оформлення студентами щоденника і

здачу звіту на перевірку, наявність у звіті відгуку (характеристики) керівника
практики від бази практики про роботу студента-практиканта.
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17.

Перевірити звіт з виробничої практики зі спеціальності, написати

рецензію, вказати недоліки та шляхи їх усунення.
18.

Організувати захист студентами звіту з виробничої практики зі

спеціальності.
19.

Виставити оцінку за

виробничу практику зі спеціальності в

заліковій книжці студента та заліково-екзаменаційній відомості.
20.

Написати звіт про результати проходження студентами виробничої

практики і надати його завідувачу циклової комісії (не пізніше двох тижнів
після закінчення строку практики).
21.

Здати звіти студентів до архіву коледжу з двома примірниками

списків (назва практики, група, курс, форма навчання, термін практики,
прізвище, ім’я, по батькові студента, назва підприємства, місце його
знаходження, номер і дата договору на проведення практики студентів, оцінка,
підпис викладача).
22.

Доповісти результати практики на засіданні циклової комісії.

Керівник

бази

практики

несе

відповідальність

за

організацію

проходження студентом практики відповідно з програмою практики.
Керівник практикою студентів від БП здійснює навчально-методичне
керівництво

роботою

студента

по

виконанню

програми

практики

безпосередньо на робочому місці фахівця.
Права керівника виробничої практики від бази практики:
1.

Відвідувати у навчальному закладі теоретичні та практичні заняття

з облікових дисциплін.
2.

Брати участь в науково-практичних студентських конференціях.

3.

Відвідувати засідання

циклової комісії обліково-економічних

дисциплін з питань практичної підготовки студентів.
4.

Брати участь у складанні програми виробничої практики.

5.

Одержувати оплату за роботу по навчанню і вихованню студентів-

практикантів.
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6.

Бути присутнім під час захисту звіту з виробничої практики зі

спеціальності у навчальному закладі.
7.

Вносити до навчального закладу пропозиції щодо удосконалення

виробничого навчання студентів, підвищення якості професійної підготовки.
Обов’язки керівника виробничої практики від БП:
1.

Мати

викладацькі

здібності, бути

зацікавленим

у

якісній

підготовці студента – майбутнього фахівця.
2.

Вивчити програму виробничої практики, її строки, затвердити

календарно-тематичний план роботи студента-практиканта.
3.

Знати програмні вимоги до рівня теоретичних знань і професійної

підготовки студентів.
4.

Ознайомити студента-практиканта з правилами внутрішнього

трудового розпорядку підприємства.
5.

Проконтролювати

проходження

практикантом

вступного

інструктажу з питань охорони праці; провести первинний інструктаж до
початку роботи безпосередньо на робочому місці студента-практиканта.
Забезпечити безпечні умови праці, дотримання правил техніки безпеки та
охорони праці.
6.

Здійснювати контроль за дотриманням студентом трудової

дисципліни.
7.

Своєчасно забезпечити студента-практиканта робочим місцем,

обчислювальною технікою.
8.

Надати

можливість

студенту-практиканту

опрацювати

бухгалтерські документи підприємства. Ознайомити студента-практиканта з
переліком

документів,

інформація

яких

є

комерційною

таємницею

підприємства.
9.

Сприяти вихованню у практиканта любові до обраної професії,

відчуття відповідальності за якість виконаної роботи.
10.

Розвивати та удосконалювати практичні знання, уміння і навички

студента-практиканта.
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11.

Згідно з календарно-тематичним планом і робочою програмою

виробничої практики давати студенту доручення на виконання облікових
робіт та відповідні пояснення щодо порядку та якості їх виконання.
12.

Надавати студентам фахові поради та вказівки. Залучати студентів

до науково-дослідної та громадської роботи.
13.

Щоденно здійснювати контроль за якістю виконання студентом

завдань програми виробничої практики, надавати йому практичну допомогу,
перевіряти й підписувати щоденник з виробничої практики.
14.

Брати участь у підведенні підсумків практичного навчання.

Оцінити якість виконання практичних завдань студентом-практикантом та
написати відгук про його роботу.
Вимоги до сучасної бази виробничої практики майбутніх фахівців
обліково-економічного профілю; зміст документування у ВНЗ наявності та
використання баз практики, критерії оцінки готовності випускаючої циклової
комісії до підготовки студентів є важливими організаційними питаннями. Бази
практики - підприємства, організації, установи різних галузей економічної
діяльності і форм власності (основна матеріальна база), на яких студенти ВНЗ
можуть проходити виробничу практику. Базове підприємство для проведення
виробничої практики повинно відповідати наступним вимогам:
1.

на

момент

проходження

студентом

виробничої

практики

підприємство повинно здійснювати господарську (статутну) діяльність і мати
необхідні практичні матеріали;
2.

мати передовий досвід організації фінансового, податкового,

управлінського обліку та внутрішньогосподарського контролю;
3.

мати досвід автоматизації обліково-аналітичних робіт;

4.

очолювати облікову службу підприємства повинна особа з повною

вищою освітою (з кваліфікаційним рівнем спеціаліст або магістр з обліку і
аудиту) та досвідом практичної роботи на посадах заступника головного
бухгалтера, головного бухгалтера і т.п. не менше 3-х років. Позитивним є
наявність у керівника практики від базового підприємства сертифікату
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аудитора,

сертифікат

міжнародної

кваліфікації

CAP

(сертифікований

бухгалтер практик) або CIPA (сертифікований професійний бухгалтер).
Перевага надається сучасним підприємствам сфери матеріального
виробництва, торгівлі, громадського харчування та ін., які проявляють
взаємну зацікавленість у якісному та ефективному проведенні виробничої
практики студентів на основі раціонального поєднання дидактичних цілей
практики і потреб своєї облікової служби; підприємствам, з якими ВНЗ
проводить сумісні наукові дослідження, виконує роботи на госпрозрахункових
засадах; підприємствам, де працюють випускники навчального закладу,
спроможні забезпечити керівництво роботою практикантів.
Програми усіх видів практик (упродовж всього терміну навчання
студента у ВНЗ), передбачених навчальним планом, студенту доцільно
виконувати за матеріалами роботи одного базового підприємства. Керівник
практики від ВНЗ, при узгодженні бази практики, обов’язково з’ясовує у
студента його плани щодо працевлаштування після закінчення ВНЗ.
Виробнича практика повинна бути спрямована на удосконалення навичок
майбутньої практичної роботи випускника. Такий підхід до вибору базового
підприємства для організації виробничої практики зі спеціальності значно
підвищить конкурентоспроможність випускників ВНЗ на ринку праці.
З керівником базового підприємства навчальний заклад підписує угоду
щодо організації виробничої практики та спільної діяльності по практичній
підготовці майбутніх фахівців. Тривалість дії угоди (договору) погоджується
договірними сторонами. Вона може визначатися на період конкретного виду
практики або на час навчання студента у ВНЗ. Тривала співпраця ВНЗ з
підприємствами сприяє систематичному поліпшенню якості виконання
студентами програми практики.
Одним з критеріїв оцінки випускаючої циклової комісії має бути
забезпеченість сталою матеріально-технічною базою виробничої практики, що
підтверджується наявністю на початок навчального року:
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1) базового підприємства, що відповідає профілю навчального закладу.
Кожний ВНЗ спеціалізується на підготовці фахівців для певної галузі
економічної діяльності: транспорт, будівництво, металургія, торгівля тощо.
Студенти, що навчаються у цих навчальних закладах за напрямом 0305
«Економіка і підприємництво», повинні вивчати економіку, менеджмент,
маркетинг, облік та інші дисципліни професійної підготовки галузі, для якої
цей навчальний заклад готує майбутніх працівників. Якісна підготовка
економістів не можлива у той час, коли навчальні плани не містять дисциплін,
які дають студенту знання про певну галузь економічної діяльності
(технологічний процес, властивості запасів, особливості обладнання тощо).
Обов’язкове проведення, після отримання студентом певного обсягу знань
про галузь, ознайомчої практики на базовому підприємстві, що відповідає
профілю навчального закладу значно підвищить зацікавленість студента у
навчанні, допоможе засвоєнню навчального матеріалу на основі свідомого
уявлення ним того виробничого процесу, який у майбутньому йому потрібно
буде організовувати, документувати, перевіряти, яким успішно керувати;
2) договорів на проведення практики студентів;
3) паспортів баз практики .
Забезпечення навчального процесу сучасною матеріально-технічною
базою виробничої практики – складне організаційне педагогічне завдання.
Здійснення

ефективної

практичної

підготовки,

розвиток

у

студентів

постійного інтересу до своєї професії можливо тільки на базі умілого і
раціонального поєднання дидактичних цілей практики і потреб виробництва.
Саме знання специфіки галузі, розуміння економічного змісту операцій та
процесів, володіння професійними уміннями і навичками, усвідомлене
користування законодавчо-нормативною базою та сучасною оргтехнікою,
програмним забезпеченням робить випускника ВНЗ конкурентноспроможним
на сучасному ринку праці.
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2.2. Зміст та послідовність складання програми практики студентів.
Програма практик студентів повинна відповідати:
- Положенню про проведення практики студентів вищих навчальних
закладів України;
- навчальному плану вищого навчального закладу;
- кваліфікаційним характеристикам спеціаліста;
- освітньо-професійній програмі підготовки фахівців;
- особливостям галузі, в якій буде працювати випускник після
закінчення навчання;
- особливостям бази практики;
- наказам та рішенням Міносвіти щодо практики студентів.
Положенням про проведення практики студентів у вищих навчальних
закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від
8 квітня 1993 року № 93 передбачено, що зміст і послідовність практик
визначаються у програмах, які розробляються кафедрами або предметними
(цикловими) комісіями. Ці програми повинні давати рекомендації про види,
форми та методи контролю рівня знань, вмінь та навичок, які повинні
отримати студенти під час проходження практики, для кожного освітньокваліфікаційного ріння.
У навчальних планах по спеціальності, в тих випадках, коли передбачено
проведення практик, повинен бути наведений перелік усіх видів практик, їх
форми, тривалість та термін проведення.
Програми практик є основним навчально-методичним документом для
студентів та керівників практик від навчального закладу та бази практики. При
цьому, під базою практики слід розуміти усі підприємства, організації та
установи різних галузей, на яких, студенти вищих навчальних закладів можуть
проходити практику. Ці підприємства, організації та установи (в багатьох
випадках) закріплені за вищими навчальними закладами як бази практик
спільними наказами (договорами, розпорядженнями, листами або іншими
документами).
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Основне завдання програм практики, які відповідають сучасним вимогам,
полягає в тому, щоб чітко спланувати та регламентувати усю діяльність
студентів і викладачів в цей період навчального процесу, який проводиться на
базі практики.
Зміст, наступність та взаємозв’язок усіх видів практик визначаються
наскрізною програмою практики. На основі цієї програми розробляються
робочі програми відповідних видів практики.
Програма може бути розроблена для проходження практики на окремому
курсі (по окремій дисципліні) або для усіх практик, які будуть проходити
студенти під час всього навчання у навчальному закладі, тобто об’єднуюча
(наскрізна) програма. При цьому слід пам’ятати, що наскрізна програма - це не
формальне об’єднання в одну програму декількох програм окремих курсів.
Загальні питання повинні бути об’єднані в наскрізній програмі, яка повинна
бути короткою, конкретною по змісту, не мати дублювання і повторів в
загальних положеннях. Перевагою наскрізної програми є те, що вона дає
повну уяву про всю систему практичної підготовки по спеціальності і по
своєму обсягу, як правило, буває меншою ніж сумарний обсяг програм
окремих курсів.
Програма практики може складатися з таких розділів та підрозділів:
1. Вступ.
2. Мета і завдання практики.
3. Організація проведення практики
4. Зміст практики
4.1. Індивідуальні завдання.
4.2. Навчальні посібники.
4.3. Методичні рекомендації.
5. Форми і методи контролю.
6. Вимоги до звіту.
7. Підтвердження підсумків практики.
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У залежності від специфіки навчання студентів, особливостей баз
практик, на яких вони, в більшості випадків, проходять практику, досвіду
організації проведення практик у навчальному закладі або по іншим
обґрунтованим причинам у програмі можуть бути відсутні ті чи інші-розділи
або можуть бути включені інші.
Розроблена програма практик повинна мати наскрізну нумерацію
сторінок і заголовків. Ці програми повинні бути надруковані на комп’ютері,
підписані виконавцем та головою циклової комісії, а також розглянуті
методичною комісією (радою), затверджені керівником вищого навчального
закладу і розмножені в необхідній кількості. До початку практики навчальний
заклад узгоджує з базами практики програму практики.
У програмі доцільно, висвітити положення, які подалі наводяться.
У “ Вступі ” необхідно вказати курс, спеціальність (шифр та назва),
тривалість практики за навчальним планом, можливі бази практики та їх
особливості, основні обов’язки

студентів та керівників практик від

навчального закладу та інші питання загального характеру.
Розділ “ Мета і завдання практики ” є одним з основних розділів
програми, який визначає направленість діяльності студентів та викладачів під
час практики. У цьому розділі необхідно перерахувати усі цілі, які повинен
досягнути студент під час практики, та усі задачі, що стоять перед ним.
Таким чином, формулювання у програмі мети і завдань практики повинно
базуватися на змістовному аналізі дисциплін навчального плану і визначенню
його переліку знань, умінь і навичок, якими повинні оволодіти студенти на
практиці, як на відповідному етапі навчання, так і в процесі всього навчання у
вищому навчальному закладі.
Розділ “ Організація проведення практики ”. На початку практики
студенти отримують інструктаж з охорони праці, наказ керівника навчального
закладу про проведення практики, тривалість робочого часу студентів на
практиці. Обов’язки студентів, викладачів та керівників від баз практик під
час проходження практики.
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Чітко і обґрунтовано визначені у програмі мета та завдання практики
дозволяють легко контролювати хід виконання практики та оперативно
вносити необхідні зміни.
Основною частиною програми є розділ “ Зміст практики ”. В цьому
розділі необхідно докладно і конкретно викласти усі необхідні заходи по
досягненню поставлених цілей і завдань практики для спеціальності і цього
етапу навчання. Виходячи з особливостей і можливостей баз практики
доцільно навести приблизний перелік місць (посад), на яких можуть
проходити практику студенти. У цьому розділі доцільно дати приблизний
розрахунок часу, необхідного для виконання окремих завдань, передбачених
програмою.
У цьому розділі програми необхідно чітко вказати на необхідність
суворого виконання студентами прийнятих на базі практики правил охорони
праці і протипожежної безпеки з обов’язковим проходженням ними
інструктажів (вступного і на кожному конкретному місці праці).
Підрозділ “ Індивідуальні завдання ” включається в програму а метою
надбання студентами під час практики умінь та навичок самостійного
розв'язання виробничих, наукових або організаційних завдань. Виконання
одного або декількох індивідуальних завдань активізує діяльність студентів,
розширює їх світогляд, підвищує ініціативу і робить проходження практики
більш конкретним і цілеспрямованим.
У цьому підрозділі доцільно навести зразковий перелік індивідуальних
завдань, зміст яких конкретизується і уточнюється під час проходження
практики керівниками від навчального закладу і бази практики. Матеріали,
отримані студентом під час виконання індивідуального завдання, можуть в
подальшому бути використані для виконання курсової для підготовки
доповіді, статті або для інших цілей по узгодженню з цикловою комісією.
Підрозділ програми “ Навчальні посібники ” повинен мати перелік літератури,
яку необхідно вивчити студенту для того, щоб вони змогли виконати програму
практики. Перелік навчальних посібників повинен бути мінімальним за
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номенклатурою і обсягом, строго необхідним і реально враховувати резерв
часу, який можуть виділити студенти для їх вивчення за час проходження
практики.
У підрозділі “ Методичні рекомендації ” повинна бути викладена
методологічна специфіка практики з спеціальності, показана різниця між
навчальною і фактичною діяльністю студентів на базі практики та особливості
проведення навчального процесу в цей період. Студентам повинні бути
вказані чіткі і конкретні рекомендації про те, що і як вони повинні зробити для
виконання програми практики.
Розділ “ Форми та методи контролю ” включений в програму для того,
щоб студенти знали про прийняту в навчальному закладі й на базі практики
систему поточного та підсумкового контролю виконання окремих розділів і
всієї програми практики. Студенти повинні знати, що на базах практик існує,
установлений режим праці, можливий контроль часу початку та закінчення
роботи (табелювання), правила ведення поточних записів і складання
підсумкового звіту з практики. Крім цього, навчальним закладом може бути
встановлена необхідність ведення щоденника з практики. У цьому розділі
програми висвітлюються усі питання, які стосуються контролю діяльності
студентів керівниками практики від навчального закладу і бази практики.
Розділ “ Вимоги до звіту ” повинен містити інформацію про обсяг звіту,
наявність в ньому основних розділів, послідовність висвітлення матеріалу,
правила оформлення. У звітах повинно бути коротко і конкретно описана
робота, особисто виконана студентом. В звітах не повинно бути дослівного
переписування матеріалів баз практики (історії бази, технічних описів тощо), а
також цитування літературних джерел.
Складений студентом звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок.
Аркуші звіту повинні бути зшиті. Обов’язковим є щоденник з практики.
Звіт перевіряється і затверджується керівниками практик від бази і
навчального закладу.
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Розділ “ Підведення підсумків практики ” - після закінчення терміну
практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального
завдання.
Форма звітності студента за практику - це подання звіту, підписаного і
оціненого безпосередньо керівником бази практики в друкованому та
електронному вигляді.
Звіт подається на рецензування керівнику практики від навчального
закладу. Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів
програми практики та індивідуального завдання, висновки і пропозиції.
Оформлюється звіт за вимогами, які встановлюються стандартом для
оформлення текстових документів.
Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в
залікову книжку студента і враховується стипендіальною комісією при
визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатами
підсумкового контролю.
Підсумки кожної практики обговорюються на засіданні циклової комісії,
а загальні підсумки практики підводяться на педагогічних радах вищих
навчальних закладів не менше одного разу протягом навчального року.

2.3. Склад навчально-методичного комплексу практичного
навчання.
Комплекс навчально-методичного забезпечення з практичної
підготовки студентів включає:
1. Нормативні документи з практичної підготовки:
1.1.Закон України "Про вищу освіту”.
1.2. Положення про проведення практики у вищих навчальних закладах.
1.3. Законодавчі та нормативно-правові акти з питань практичної
підготовки студентів.
2. Посадові інструкції: •
2.1.

Заступника директора з навчально-виробничої роботи.
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2.2. Майстра виробничою навчання.
3. Навчальні плани з кожної спеціальності і професії.
4. Наскрізні програми практики за спеціальностями.
5. Графік навчального процесу.
6. План організації і проведення практичної підготовки студентів і
розподілу їх на роботу.
7. Договори з базами практики на проведення практики студентів вищих
навчальних закладів.
8.

Педагогічне навантаження викладачів з практичної підготовки:

8.1. Розрахунок педагогічного навантаження.
8.2. Наказ про педагогічне навантаження на навчальний рік.
9.

Накази навчального закладу з організації і проведення практичної

підготовки:
9.1.

Про направлення студентів на практику.

9.2.

Про склад державних кваліфікаційних комісій та ін.

10. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
11.

Навчальна практика.

11.1. Робочі навчальні програми зі спеціальностей за видами практики.
11.2. Перелік завдань для перевірочних та залікових робіт.
11.3. Екзаменаційні білети для проведення кваліфікаційних екзаменів.
11.4. Протокол засідання державної кваліфікаційної комісії.
11.5. Журнал реєстрації виданих свідоцтв про присвоєння робітничої
кваліфікації.
12.

Виробнича практика.
12.1. Направлення на практику.

12.2. Щоденник.
12.3. Методичні вказівки щодо виконання й оформлення студентами
звітної документації з виробничої практики.
12.4. Пам’ятка керівнику практики від організації.
12.5. Пам’ятка викладачу-керівнику практики від навчального закладу.).
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12.6. Звіт з керівництва практикою.
12.7. Графік керівництва практикою.
12.8. Протокол приймання заліків з виробничої практики.
12.9. Залікова відомість за результатами проходження практики.
12.10.

Журнал обліку педагогічного навантаження з керівництва

виробничою практикою.
12.11. Матеріали конференцій за результатами виробничої практики.
12.12. Перелік індивідуальних завдань для студентів на період практики.
ІЗ. Матеріали анкетного опитування студентів з питань практичної
підготовки з кожної спеціальності.

14.

Матеріали контролю практичної підготовки:

14.1. Графік контролю якості керівництва практикою.
14.2. Акт перевірки якості практичної підготовки.
14.3. Матеріали педагогічних і методичних нарад.
14.4. Паспорти баз практики.
15. Листування з питань практичної підготовки студентів.

2.4. Комплексне оцінювання результатів виробничої практики.
Основними критеріями

оцінки якості організації та проведення всіх

видів практики студентів зі спеціальності є:
1.

якість виконання студентом програми практики;

2.

уміння студентів застосовувати знання, уміння

та навички,

набутті у навчальному закладі, на виробництві;
3.

уміння студентів адаптуватися до умов практики реального

виробництва;
4.

зміст щоденника та якість оформлення звіту;

5.

використання даних, отриманих під час практики, під час

виконання курсових і дипломної робіт;
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6.

зміст відгуку керівника практики від базового підприємства про

якість підготовки студента.
При

розробці

виробничої практики

критеріїв

комплексного

оцінювання

результатів

майбутніх фахівців обліково-економічного профілю

необхідно враховувати:
1) для оцінки знань:
– обсяг володіння поняттями, фактами, науковою проблематикою,
чинним законодавством, методологією облікових робіт, ступінь систематизації
та узагальнення знань;
– якість засвоєння студентами методологічної та теоретичної основ
виробничої практики;
2) для оцінки навичок студента:
– наявність практичних навичок з облікових дисциплін, що сприяють
успішному оволодінню професією;
– якість і швидкість їх виконання в різних виробничих умовах;
3) для оцінки вмінь:
– наявність та якість конкретних професійних умінь, зазначених у
кваліфікаційній характеристиці фахівця з обліку і аудиту;
–

ступінь оволодіння основними прийомами професійної діяльності

та їх творче застосування під час вирішення нестандартних завдань у
різноманітних виробничих ситуаціях;
–

конструювання

алгоритму дій;

моделювання

практичного

виконання професійних дій;
–

виконання комплексу дій, які складають конкретне вміння;

впевненість, самостійність, обґрунтованість, систематичність цих дій;
–

зміст самоаналізу результатів власних дій; якість та усвідомлення

виконаних дій, наявність помилок, їх кількість і характер, міру впливу на
кінцевий результат.
Під час виробничої практики студент виконує різні види навчальної
роботи: дублює роботу фахівця (або працює на посаді), виконує індивідуальне
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завдання, оформлює звіт з практики й публічно захищає його, демонструючи
набуту професійну компетентність. Публічність захисту полягає у формі його
проведення. Доцільно проводити його у формі конференції. Це зобов’язує
студента ретельно підготуватися до викладення основних результатів своєї
роботи, презентувати розроблені ним заходи щодо удосконалення обліковоконтрольно-аналітичної роботи на базовому підприємстві; сприяє розвитку
його ораторської майстерності; демонструє готовність до професійного
діалогу. Застосування рекомендованої нами форми контролю вимагає від
викладача особливої педагогічної майстерності та неупередженості. Він –
диригент, який пробудив, у більшості студентів навчальної групи бажання
донести до своїх товаришів цікаву професійну інформацію й самому
довідатися з виступів інших студентів щось нове; налаштував студентів на
доброзичливий лад; тримає під контролем кожне питання, відповідь, за
потреби коментує їх. По завершенню захисту комісія з’ясовує у студента
причини можливої відсутності або недостатності інформації та відхилень від
програми практики; керуючись логікою та існуючими критеріями, коментує
(повідомляє) студенту свої висновки про якість проходження ним практики,
відмічає позитивні та негативні її сторони, питання, над якими потрібно
студенту додатково попрацювати.
За

результатами

захисту

звіту

викладач

виставляє

студенту

диференційну оцінку з виробничої практики, при цьому доцільно враховувати
коефіцієнти наведені у таблиці 2.1.
Оцінка з практики виставляється до заліково-екзаменаційної відомості
та залікової книжки студента. Після захисту звіт залишається на цикловій
комісії, де зберігається у поточному архіві три роки.
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Таблиця 2.1.
Складові диференційної оцінки з виробничої практики
Складові контролю

Наприклад
оцінка

контролюют

одержан

ься
1. Робота на
практиці

Зміст відгуку
керівника практики
від базового
підприємства,
результати
відвідування бази
практики
керівником
практики від ВНЗ
2. Зміст звіту Ступінь
з виробничої опрацювання
практики
програми
практики, зміст
структурних
елементів звіту
3. Виконання Зміст, оформлення,
індивідуаль- ступінь оволодіння
ного
навчальним
завдання
матеріалом
4. Якість
Наявність
оформлення структурних
звіту з
елементів,
виробничої
дотримання вимог
практики
ЄСКД щодо
оформлення
5. Захист
Ступінь оволодіння
звіту з
теоретичним
виробничої
матеріалом і
практики
професійними
уміннями і
навиками
Диференційна оцінка

Коефіціент

що

розрахунок

підсумок

Елементи,

а під час
захисту

0,3

5

5 х 0,3 = 1,5

0,2

4

4 х 0,2 = 0,8

0,1

4

4 х 0,1 = 0,4

0,1

4

4 х 0,1 = 0,4

0,3

3

3 х 0,3 = 0,9

1,5+0,8+0,4+0,4+
0,9

4,0
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2.5. Виробнича практика – первинний досвід роботи за фахом
випускника ВНЗ І-ІІ р.а. економічного профілю.Зразки оформлення
документів.
Після закінчення ВНЗ молода особа з дипломом на руках стикається з
проблемою працевлаштування. Добре тому, кому можуть допомогти
працевлаштуватися батьки, родичі, знайомі. А як бути тим, у кого немає
«надійного тилу»: працевлаштуватися на будь-яку роботу, «сидіти на шиї у
батьків», звернутися по допомогу до Центру зайнятості?
Сучасні трансформаційні процеси економіки України викликали зміни
у трудовому законодавстві держави. Став звичним термін «безробітний». Все
частіше ми зустрічаємося з порушенням чинного трудового законодавства.
Роботодавець не поспішає взяти на роботу за фахом учорашнього випускника.
Однією з важливих конкурсних умов під час прийому на роботу є «досвід
роботи на посаді» або «досвід роботи за спеціальністю». Студент, який
навчався за денною формою навчання (у більшості випадків), такого не має,
незважаючи на те, що він намагався працювати під час навчання, але
працював не за фахом або не на посадах спеціалістів, професіоналів,
керівників; працював без юридичного оформлення трудових відносин з
роботодавцем тощо.
Ми поставили за мету розробити пропозиції щодо змін чинного
трудового законодавства на користь випускника ВНЗ, незалежно від його фаху
та освітньо-кваліфікаційного рівня.
Основним документом про трудову діяльність громадянина є його
трудова книжка, яка ведеться роботодавцем тільки за місцем основної роботи.
Яку установу (підприємство, організацію) вважати основним місцем роботи
студента сьогодні – залишається дискусійним питанням. Особливо воно
турбує працівників облікової служби, які повинні правильно оподатковувати
дохід студента. Спробуємо визначитися у цьому питанні, для чого вивчимо
особливості перебування студента у ВНЗ та облікові одиниці його
навчального часу. Прийом громадян до ВНЗ проводиться на конкурсній
основі. Студенти є учасниками навчально-виховного процесу. У навчальному
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закладі студент опановує науково обґрунтований методичний та дидактичний
навчальний матеріал, засвоєння якого забезпечує здобуття освіти та
кваліфікації

згідно

використовуючи

свої

з

освітньо-кваліфікаційним

здібності,

за

допомогою

та

рівнем.
під

Студент,

керівництвом

професорсько-викладацького складу виконує чітко сплановану роботу – певні
завдання та обов’язки, що приводить до усвідомленого засвоєння ним певного
об’єму знань, отримання навичок та умінь зі спеціальності. Таким чином,
навчання – це робота студента, спрямована на оволодіння спеціальністю
(професією).
Визначимо, на прикладі підготовки в університеті майбутніх фахівців
обліково-економічного профілю, скільки часу займає навчання (навчальний
час студента).
Нормативний термін навчання – термін навчання за денною (очною)
формою, необхідний для засвоєння особою нормативної та вибіркової частин
змісту навчання, встановлюється стандартом вищої освіти – освітньопрофесійною програмою (ОПП) підготовки фахівця. Навчальний час студента
визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для здійснення
програми підготовки на даному освітньому або кваліфікаційному рівні. ОПП
підготовки молодшого спеціаліста з бухгалтерського обліку передбачає
нормативний термін навчання – 3роки, нормативну кількість академічних
годин/кредитів – 4320/120.
Обліковими одиницями навчального часу студента є:
– академічна година – 45 хв (мінімальна облікова одиниця навчального
часу);
– навчальний день – не більше 9 академічних годин, включаючи
аудиторні та самостійні заняття. Навчальні дні та їх тривалість визначаються
річним графіком навчального процесу. Вказаний графік складається на
навчальний рік з урахуванням перенесень робочих та вихідних днів,
погоджується та затверджується в порядку і в терміни, встановлені ВНЗ;
– навчальний тиждень – не більше 54 академічних годин;
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– навчальний семестр – тривалість визначається навчальним планом;
– навчальний курс – завершений період навчання студента протягом
навчального року. Включає час навчальних семестрів, підсумкового контролю
та канікули;
– навчальний рік – 12 місяців. Починається, як правило, 1-го вересня,
складається з навчальних днів, днів проведення підсумкового контролю,
екзаменаційних сесій, вихідних, святкових і канікулярних днів. Кількість
тижнів у навчальному році – 52, з них 8 – мінімальна тривалість канікул.
Допускається для студентів третього курсу у порядку, встановленому
ВНЗ, вільне відвідування студентами лекційних занять (відвідування інших
видів навчальних занять (крім консультацій) є бов’язковим). За цих обставин
у студента автоматично збільшується час, який він витрачає на самостійну
роботу.
Таким чином, студент щотижня навчається 54 академічні години або
40,5 астрономічних годин (54·45:60). Ст. 50 КЗпП встановлена нормальна
тривалість робочого часу – 40 год на тиждень.
Наведене обґрунтування дає право нам стверджувати, що для студента,
який навчається за денною формою, ВНЗ є місцем основної роботи, оскільки:
1) студент зараховується (приймається) до ВНЗ на конкурсній основі;
2) ВНЗ забезпечує студента робочим місцем;
3) студент більшість часу доби витрачає на оволодіння програмним
матеріалом (аудиторно та самостійно): засвоює знання, отримує професійні
навички й уміння, тобто

певну професійну компетентність – результат

сумісної праці студента і ВНЗ;
4) робота студента полягає в отримані, з різних джерел, програмного
навчального матеріалу, його усвідомлення та засвоєння. Таким чином,
упродовж терміну навчання особа, зарахована до ВНЗ, змінює свої якісні
характеристики:

перетворюється

із

студента

у

фахівця

відповідного

кваліфікаційного рівня, здатного самостійно здійснювати певну професійну
діяльність;
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5) студент суворо дотримується Правил внутрішнього розпорядку ВНЗ;
6) студент несе відповідальність за порушення дисципліни відповідно
до чинного законодавства і т. п.
Закон України «Про освіту» надає студенту право здійснювати
«трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час». Право
студента на «трудову діяльність» зазначено й у ст. 54 Закону України «Про
вищу освіту, але у позанавчальний час. Словники української мови
«позаурочний»

тлумачать

як

час,

вільний

від

занять,

уроків,

а

«позанавчальний» – як той, який здійснюється, відбувається поза навчальним
процесом.
Очевидно, що сучасне освітянське законодавство не забороняє
студенту працювати у вільний від навчання час. Нарівні з основним місцем
роботи (ВНЗ), студент має право реалізувати свої здібності до продуктивної та
творчої праці шляхом укладання трудового договору (одного або декількох)
на роботу за сумісництвом. У вільний від основної роботи (процесу навчання)
час студент може працювати у ВНЗ на посадах лаборанта, бухгалтера тощо
(внутрішнє сумісництво) або на іншому підприємстві, в установі, організації
або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом (зовнішнє
сумісництво).

Оплата

праці

студента

за

сумісництвом

здійснюється

пропорційно до відпрацьованого часу або залежно від виробітку.
ВНЗ до наявних у студентів трудових книжок (за умови їх подання до
відділу кадрів навчального закладу), на підставі наказів про зарахування на
навчання та про відрахування з числа студентів вносить записи про час
навчання на денних відділеннях (у тому числі підготовчих). Період роботи
зазначених студентів у студентських таборах, при проходженні виробничої
практики та при виконанні науково-дослідної госпдоговірної тематики
підтверджується

відповідною

довідкою

із

зазначенням

спеціальності,

кваліфікації, посади та часу роботи. На підставі цих довідок навчальні заклади
(наукові установи) забезпечують занесення до трудових книжок студентів
відомостей про роботу згідно з одержаними даними. Довідки зберігаються в
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особистих справах зазначених осіб як документи суворої звітності. За
бажанням студента його робота за сумісництвом, яка оформлена в
установленому порядку, в трудовій книжці ВНЗ зазначається окремим
порядком. До трудових книжок студентів у розділ «Відомості про заохочення»
ВНЗ вносяться відомості про заохочення за успіхи у навчанні.
Таким чином, студент, який на момент вступу до ВНЗ мав трудову
книжку й весь термін навчання за денною формою не працював, разом з
дипломом отримує «гарну» трудову книжку з записами, зробленими ВНЗ, про
навчання, про роботу на виробничій практиці тощо, яку він подає
роботодавцю і з якої тому добре видно професійне становлення кандидата на
вакантну посаду.
У гіршому стані опиняється студент, який на момент вступу до ВНЗ не
мав трудової книжки. Відомості про час навчання у ВНЗ (включаючи й час
роботи в студентських таборах, на виробничій практиці та при виконанні
науково-дослідної госпдоговірної тематики) на підставі довідок навчального
закладу

до

трудової

книжки

вносить

підприємство,

на

яке

він

працевлаштовується по закінченню ВНЗ. Сьогодні нам не відомі випадки,
коли б ВНЗ разом з дипломом надавав випускнику відповідні довідки.
Опитування студентів випускного курсу показало, що вони не знають про своє
право на одержання необхідних довідок. Багато з них передбачає опір з боку
деканатів при зверненні за ними. Викликає сумніви також охоче здійснення
таких записів суб’єктами підприємницької діяльності недержавної власності.
Таким чином, констатуємо нерівність випускника з трудовою книжкою
й без неї. Якщо прибрати фактор працевлаштування «по знайомству», то,
безумовно, за однакової відповідності кандидатів конкурсним

умовам,

працедавець надасть перевагу випускнику з «гарною» трудовою книжкою. Не
є таємницею, що ще й за радянських часів батьки «з можливостями»
працевлаштовували своїх дітей після закінчення школи, але до вступу до ВНЗ.
Аналізуючи трудові книжки студентів «з можливостями» всіх часів, ми
можемо спостерігати й випадки працевлаштування вчорашнього випускника
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школи на посади спеціалістів.
Наша мета, враховуючи сучасний стан ринку праці, розвитку економіки
та суспільства в цілому, поставити в рівні умови випускників. Роботодавець,
насамперед, оцінює професійну компетентність випускника, залишається
задоволеним, коли вона відповідає оцінкам, наведеним у додатку до диплому.
Ми пропонуємо:
1. Законодавчо визнати ВНЗ основним місцем роботи студента.
Реалізація

пропозиції

дозволить

усунути

проблемні

питання

щодо

оподаткування доходів студентів.
2. Виключити слова «які мають трудові книжки» з першого речення
пп. 2.16 та весь пп. 2.17 Інструкції про порядок ведення трудових книжок
працівників.

Впровадження

пропозиції

сприятиме

працевлаштуванню

випускників.
3. Зразок оформлення ВНЗ записів до трудової книжки студента
(табл. 2.2) полегшить роботу кадрової служби ВНЗ.
Впровадження наших пропозицій не призведе до великих додаткових
фінансових витрат ВНЗ, пов’язаних з розширенням апарату відділу кадрів.
Достатньо завідувачам відділень розробити та узгодити з відділом кадрів
графік роботи по заповненню трудових книжок. Надалі навчальна частина, за
затвердженим графіком, направляє до відділу кадрів представника навчальної
групи з гарним почерком, який у приміщені відділу вносить до трудових
книжок текст, наданий інспектором; по закінченні студентом роботи вона
перевіряється цим інспектором. Відповідно до чинного законодавства
інспектор отримує доплату. ВНЗ зобов’язаний постійно мати в наявності
необхідну кількість бланків трудових книжок і вкладишів до них, виписуючи
трудову книжку, стягувати суму її вартості зі студента.
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Таблиця 2.2.
Зразок оформлення записів до трудової книжки
№ запису

Дата
число

місяць

рік

Відомості про прийом на роботу, про
переведення на іншу роботу та про
звільнення (із зазначенням причин і
посиланням на статтю, пункт закону)
Повна назва університету
Зарахована на І курс навчання за ОПП
бакалавра за спеціальністю 6.050100 «Облік
і аудит» за денною формою навчання
Виробнича практика за спеціальністю.
Робота дублером бухгалтера у ТОВ
«Вітязь» з 03.07.06 р. по 21.07.06 р.
Прийнята бухгалтером ІІІ-ї категорії за
сумісництвом

1

02

09

2003

2

12

09

2006

3

02

08

2006

4

29

12

2006

Звільнена з роботи за сумісництвом у
зв’язку з прийняттям постійного працівника

5

29

06

2007

6

03

09

2007

7

27

09

2007

8

05

05

2008

06

2008

Відрахувати у зв’язку з закінченням
повного курсу навчання бакалавра з обліку і
аудиту
Зарахована за ОПП спеціаліста за
спеціальністю 7.050106 «Облік і аудит» за
денною формою навчання
Виробнича практика за спеціальністю.
Робота
дублером
заст.
головного
бухгалтера, головного бухгалтера у ТОВ
«Вітязь» з 03.09.07 р. по 21.09.07 р.
Переддипломна
практика.
Виконання
обліково-аналітичних робіт за темою
дипломної роботи: «Організація обліку і
контролю наявності та руху основних
засобів (на прикладі діяльності ТОВ
«Вітязь»)»
Відрахувати у зв’язку з закінченням
повного курсу навчання спеціаліста з обліку
і аудиту
Начальник ВК (підпис)
/І.І. Іванов/

9

30
Печатка
відділу кадрів

На підставі чого
внесено запис
(документ, його
дата й номер)
Наказ №998-л
від 29.08.03 р.
Наказ №615-л
від 30.06.06 р.
Наказ
ТОВ
«Вітязь»№177
від 01.08.06 р.
Наказ
ТОВ
«Вітязь»
№207
від 28.12.06 р.
Наказ №618-л
від 29.06.07 р.
Наказ №997-л
від 30.08.07 р.
Наказ №999-л
від 31.08.07 р.

Наказ №593-л
від 17.04.08 р.

Наказ №677-л
від 30.06.08 р.

Примітки. 1. Записи с. 1, 3, 6 ВНЗ проводить не пізніше тижневого строку з дати видання
наказу, який слугує підставою для їх здійснення; с. 2, 7, 8 – не пізніше перших десяти днів
семестру, який починається після практики за умови наявності позитивного результату захисту
звіту про результати практики; с. 4, 5, 9 – у день відрахування.
2. Усі записи повинні точно відповідати тексту відповідних наказів.
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ВНЗ, для того щоб бути конкурентоспроможними, повинні опікуватися
працевлаштуванням своїх випускників. Нажаль, наразі ми не спостерігаємо
відповідності професійної підготовки фахівців потребам сучасного ринку праці.
Ведення статистики щодо працевлаштування випускників ВНЗ І-IV рівнів
акредитації

не

вважається

доцільним.

Перший

негативний

досвід

працевлаштування молодої особи може пробудити у неї невпевненість у
власній компетенції, стати початком деяких психологічних комплексів.
З 01.01. 2008 р. набрав чинності розроблений ще у листопаді 2004 р.
Закон України «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійнотехнічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю»].
Цей закон та його підзаконні акти, безумовно, захищають і підтримують
конституційне право людини на працю, але одночасно й збільшують витратну
частину державного бюджету.
Працевлаштування випускників навчальних закладів є дуже складною
державною проблемою, розв’язання якої потребує науково обґрунтованого
підходу, насамперед, до аналізу сучасного ринку праці та планування
професійної підготовки фахівців.
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РОЗДІЛ ІІІ
МЕТОДИКА ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
СТУДЕНТАМИ КОЛЕДЖІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
3.1. Основні обов`язки студента під час проходження практики.
Студент перед від’їздом на практику повинен:
1.

Ознайомитися з навчальною програмою практики та порядком її

проходження.
2.

Оформити загальні відомості та календарно-тематичний план у

щоденнику.
3.

Пройти організаційний інструктаж та інструктаж з охорони праці.

4.

Отримати направлення на практику.

5.

Вибрати тему індивідуального завдання, ознайомитися з порядком

його виконання.
Студент у період практики повинен:
1.

Своєчасно прибути на місце практики згідно з направленням

коледжу.
2.

Ознайомитися

з

Правилами

внутрішнього

розпорядку

підприємства (організації, установи), з Правилами охорони праці та суворо
дотримуватися їх.
3.

Протягом двох днів обговорити календарно-тематичний план

проходження практики з керівником практики від підприємства (організації,
установи), та затвердити його.
4.

Протягом трьох днів повідомити навчальний заклад про прибуття

на практику та призначення керівника практики.
5.

Сумлінно

ставитися

до

роботи,

відпрацьовувати

питання

навчальної програми практики, індивідуального завдання.
6.

Щоденно проводити записи в щоденник про виконану роботу,

підбирати необхідні документи.
7.

Всебічно

аналізувати

діяльність

підприємства

(організації,
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установи), виявляти недоліки, розробляти заходи щодо їх усунення.
8.

Брати участь у громадському житті колективу підприємства

(організації, установи).
9.

Своєчасно оформляти звітну документацію з практики згідно з

вимогами.
Після закінчення практики студент повинен:
У день приїзду до навчального закладу здати лаборанту відповідної
циклової (предметної) комісії всю звітну документацію з практики.
Скласти залік з практики.
Взяти участь у конференції за підсумками практики.
Правила ведення й оформлення щоденника
1.

Щоденник є невід’ємною частиною звітної документації з

практики. Це документ, в якому студент фіксує виконання навчальної
програми практики.
2.


Основні вимоги до записів у щоденнику:
записи треба робити щоденно на основі виконаної роботи згідно з

навчальною програмою практики;


записи повинні бути лаконічними, але розкривати суть питань

навчальної програми практики;


записи повинні відображати практичну' роботу підприємства

(організації, установи), у них вказуються документи, які вивчались або
складались студентом у процесі роботи;

3.

записи потрібно робити охайно та грамотно.
Безпосередній керівник практики від підприємства (організації,

установи) щоденно оцінює роботу практиканта, перевіряє записи в щоденнику
і робить про це відмітку.
4.

По закінченні практики щоденник разом зі звітом повинен бути

перевірений і підписаний керівниками практики.
5.

Оформлений щоденник разом зі звітом студент повинен здати на

відповідну циклову (предметну) комісію. Без заповненого щоденника
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практика не зараховується.
Календарно-тематичний план проходження практики складається до
початку практики керівником практики від коледжу і затверджується
керівником практики від підприємства (організації, установи) в перший день
практики.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Керівник практики
__________ _______________
(підпис)

(ініціали, прізвище)

«_____» ___________ 20____ р.
Календарно-тематичний план
проходження практики
№

Найменування тем

з/п

(робіт)

Місце практики

Кількість

Термін

днів

виконання

Викладач-керівник практики ____________ _______________
(підпис)

(ініціали, прізвище)
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Щоденні записи
Відмітка керівника
Дата

Зміст виконаної роботи

практики про якість
виконаної роботи

Студент ________________________
(підпис)

«_____» _______________ 20____ _р.

3.2. Пам`ятка з охорони праці при проходженні студентами
виробничої практики.
1.

По прибутті на базу практики студенти повинні пройти інструктаж

з охорони праці:


вступний інструктаж проводить загальний керівник практики;



первинний інструктаж на робочому місці проводить керівник

дільниці.
2.

Про

проведення

інструктажу

необхідно

зробити

запис

у

щоденнику, вказати прізвище і посаду особи, яка провела інструктаж.
3.

Дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку підприємства

(організації, установи):


своєчасно приходити на робоче місце;



залишати робоче місце тільки з дозволу керівника практики,

повідомивши причину.
4.

Про неможливість з’явитися на практику через хворобу або інші
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поважні причини слід негайно повідомити керівника практики від бази
практики і навчального закладу.
5.

Дотримуватися правил пожежної безпеки:



не палити цигарок на території бази практики і всередині

приміщення;


самовільно без дозволу керівника практики не вмикати на

робочому місці ніяких електроприладів та не залишати їх без нагляду;


» при ввімкненні електроприладів в електромережу перевірити

цілісність електропроводки, вилки і розетки;


не користуватися електроприладами мокрими руками;



після

закінчення

роботи

з

електроприладами

вимкнути

електроприлад з мережі;

повідомити

у разі виникнення пожежі або пошкоджень електроприладів
керівника

дільниці,

представника

адміністрації,

вимкнути

електроприлади, подзвонити по телефону 01.
6.

Не користуватись механічним підіймальним транспортом.

7.

При перевезенні вантажів ручними візками:



товари розміщувати рівномірно і стійко;



висота укладання товарів повинна бути на рівні очей;



швидкість — не більше 4 км/'і од.

8.

При переміщенні вантажів ручним способом дотримуватися

граничних норм перенесення:


для жінок - 10 кг;



для чоловіків - 20 кг;



висота укладання — до 2 м для чоловіків і до 1,5 м — для жінок;



при перенесенні на лотках відстань повинна бути не більше



50 м;



не переносити вантажі по східцях;



не користуватися драбинами під час розміщення товарів біля чи
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над механізмами, що працюють.
9.

У разі наявності холодильного обладнання:



перевірити справність обладнання;



не торкатися деталей, вузлів, що не рухаються, але можуть

автоматично ввімкнутись.
10. При відкриванні тари користуватися відповідними інструментами.
11. При поїздках автотранспортом не сидіти зверху на товарах, а
також не їздити на транспорті, не обладнаному для перевезення людей.
Ознайомлений(-на) _____________ __________________________
(підпис студента)

(ініціали, прізвище)

_________________
(дата)

3.3.Методичні вказівки та завдання навчальної практики для
студентів-практикантів (зразок).
Мета навчальної практики - закріплення практичних навичок, набутих
у процесі вивчення дисциплін "Бухгалтерський облік", „Фінансовий облік”
формування вмінь самостійно вирішувати професійні завдання бухгалтера,
керуватися

нормативною

документацією,

насамперед

Положеннями

(Стандартами) бухгалтерського обліку.
Завдання навчальної практики - формування вмінь і закріплення
навичок з документального оформлення операцій господарської діяльності
підприємства, бухгалтерського опрацювання документів, записів до облікових
регістрів, складання фінансової і податкової звітності.
Для проведення навчальної практики використовується наскрізне
завдання - збірник, який складено на основі практичних матеріалів.
Збірник завдань з навчальної практики включає завдання, які є
складовими комплексного наскрізного завдання і які повинні вирішуватися
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послідовно, оскільки кожне наступне завдання є логічним продовженням
попереднього.
Зміст і будова завдань передбачають самостійне виконання їх
студентами під час проведення занять з навчальної практики. З цією метою у
завданнях детально викладено зміст, наведено методичні вказівки, які
допомагають вирішувати їх.
У процесі вирішення завдань студенти повинні користуватися
нормативними документами, П(С)БО.
Навчальна практика проводиться в навчальній аудиторії, де за кожним
студентом закріплюється постійне робоче місце, оснащене обчислювальною
технікою,

комплексом

всіх

необхідних

документів,

інструктивним

і

довідковим матеріалом.
Викладач-керівник навчальної практики здійснює щоденний контроль
за

відпрацюванням

програми

кожним

студентом

шляхом

перевірки

результатів виконання індивідуальних завдань.
В процесі виконання завдання студенти повинні засвоїти:
- техніку заповнення первинних і зведених документів;
- техніку складання журналів-ордерів, Головної книги;
- облік товарно-матеріальних цінностей і здійснення контролю за
їх збереженням;
- розрахункові операції: з бюджетом, органами соціального
страхування,
- підзвітними особами;
- розрахунки з оплати праці:
- розрахунки з покупцями і замовниками, постачальниками та
підрядниками;
- складання податкової та фінансової звітності.

80

№

Назва теми

ВсьогоПрактичніСамостійна
годин заняття

1.

Підготовка

облікових

регістрів

до

робота

2

2

-

вирішення наскрізного завдання.
2.

Облік касових операцій.

10

6

4

3.

Облік операцій на поточному рахунку.

14

8

6

4.

Складання,

бухгалтерське 12

8

4

12

10

перевірка

та

звітів

про

опрацювання

використання

підзвітних сум.
5.

Облік основних засобів і нематеріальних 22
активів.

6.

Облік праці та її оплати.

22

16

6

7.

Облік виробничих запасів.

16

8

8

8.

Облік затрат виробництва.

20

12

8

9.

Облік готової продукції та її реалізації.

22

16

6

фінансових 12

8

4

11. Підрахунок оборотів і сальдо в журналах. 14

12

2

16

4

податкової 30

20

10

216

144

72

10. Облік

витрат,

доходів

і

результатів.
Взаємна перевірка даних синтетичного та
аналітичного обліку.
12. Запис оборотів за рахунками журналів у 20
Головну книгу. Виведення кінцевого сальдо
за рахунками.
13. Складання

фінансової

і

звітності.
РАЗОМ
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Зміст програми навчальної практики.
1. Підготовка облікових регістрів до вирішення завдання.
Використовуючи дані оборотного балансу відкрити рахунки в Головній
книзі та записати сальдо на початок місяця.
Записати сальдо на початок місяця при відкритті регістрів та
відомостей до субрахунків використовуючи дані оборотного балансу.
2. Облік касових операцій.
Заповнення

касових

документів,

що

підтверджують

виконання

господарських операцій: прибуткових та видаткових касових ордерів,
супровідної відомості, грошового чеку. Проведення записів в касовій книзі.
Опрацювання касових звітів та складання журналу-ордеру за рахунком 301.
Виписати прибуткові та видаткові касові ордери, провести їх
реєстрацію, оформити супровідну відомість, грошовий чек на отримання
готівки з банку і здійснити бухгалтерське опрацювання документів з
визначенням кореспондуючих рахунків.
3. Облік операцій на поточному рахунку.
Складання платіжних доручень та їх реєстрація в журналі. Складання
та опрацювання виписок банку і занесення даних до журналу-ордеру та
відомості за рахунком 311.
Підрахунок в журналі та відомості субрахунку 311 оборотів за
кореспондуючими рахунками і звірка даних сальдо з випискою банку за
останній день місяця.
4. Складання, перевірка та бухгалтерське опрацювання Звітів про
використання підзвітних сум.
Складання та бухгалтерське опрацювання звітів про використання
підзвітних сум. На основі звітів скласти відомість аналітичного обліку за
субрахунком 372 "Розрахунки з підзвітними особами" і зробити записи до
журналу.
Опрацювати інструкцію «Про службові відрядження в межах України
та за кордон».
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Здійснити

бухгалтерське опрацювання

звітів про

використання

підзвітних сум з визначенням кореспондуючих рахунків.
5. Облік основних засобів і нематеріальних активів.
Складання документів з надходження та вибуття основних засобів.
Розрахунок амортизаційних відрахувань. Проведення записів до журналів за
відповідними субрахунками. Визначити результати від ліквідації основних
засобів і оформити відповідними документами.
На основі первинних документів відобразити в обліку необхідні
бухгалтерські

проводки,

записати

їх

до

журналів

за

відповідними

субрахунками.
6. Облік праці та заробітної плати.
Складання табелю обліку використання робочого часу та нарахування
заробітної плати працівникам за відпрацьований час. Обчислення допомоги з
тимчасової непрацездатності. Нарахування суми відпускних. Складання
розрахунково-платіжної

відомості.

Проведення

записів

у

журналі

за

субрахунком 661.
Опрацювати Податковий Кодекс України „Про порядок нарахування
податку з доходів фізичних осіб”.
Застосування податкових соціальних пільг. Порядок нарахування та
утримання єдиного соціального внеску.
7. Облік виробничих запасів.
Складання супровідних документів від постачальників на одержання
матеріалів та відомості аналітичного обліку розрахунків з постачальниками по
рахунку 63. Оприбуткування матеріалів на склад та документальне
оформлення їх руху на складі.
Документально оформити відпуск матеріалів зі складу у виробництво.
Провести опрацювання документів та записати їх до журналів за відповідними
субрахунками.
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8. Облік затрат на виробництво.
Складання відомості аналітичного обліку за субрахунками 231
„Виробництво пальто жіноче”, 232 „Виробництво пальто дитяче”. Розрахунок
розподілу загально виробничих витрат пропорційно до основної заробітної
плати

працівників

виробництва.

Визначення

залишків

незавершеного

виробництва.
Нарахувати витрати і зробити записи у відомість аналітичного обліку
за

субрахунком

685.

визначити

фактичну

собівартість

випущеної

з

виробництва готової продукції. Провести записи на рахунках бухгалтерського
обліку у журнал 5.
9. Облік готової продукції та її реалізації.
Документальне оформлення відпуску готової продукції покупцям та
складання відомості аналітичного обліку розрахунків з покупцями 3.1.
Складання розрахунку фактичної собівартості реалізованої продукції.
Нарахувати резерв сумнівних боргів. Скласти відомість відпуску
готової продукції. Відобразити операції з реалізації продукції в обліку.
10. Облік витрат, доходів і фінансових результатів.
Складання відомостей аналітичного обліку і проведення закриття
рахунків 701 „Дохід від реалізації продукції”, 901 „Собівартість реалізованої
продукції*”, 92 „Адміністративні витрати”, 93 „Витрати на збут”, 74 „Інші
доходи”, 94 „Інші операційні витрати”. Визначити фінансовий результат
діяльності підприємства.
Скласти розрахунок транспортно заготівельних витрат на залишок
запасів на кінець місяця. Скласти відомість аналітичного обліку розрахунків за
податком на додану вартість.
11. Підрахунок оборотів і сальдо в журналах, взаємна перевірка даних
синтетичного та аналітичного обліку.
Зробити підрахунки по рахунках в журналах-ордерах та відомостях
аналітичного

обліку.

Провести

перевірку

облікових

регістрів

по
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кореспондуючих рахунках. Провести звірку даних журналів-ордерів та
відомостей аналітичного обліку.
12. Запис оборотів за рахунками з журналів до Головної Книги.
Виведення кінцевого сальдо за рахунками.
Складання шахової оборотної відомості.
Записи оборотів за субрахунками 231, 232, 201, 301, 311, 701, 901, 10,
13, 63, 64, 65, 66, 36, 372, 375, 74, 92, 93, 98 у Головній книзі. Виведення
кінцевого сальдо за рахунками.
Провести записи по рахунках 79 „Фінансові результати”, 44
„Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”.
13. Складання фінансової та податкової звітності.
Складання оборотного балансу. Складання Ф. №1 "Баланс", складання
Ф. №2 "Звіт про фінансові результати", складання податкової звітності
Декларації з ПДВ, Декларації про прибуток. На основі бухгалтерських
документів заповнити відомість доходів і витрат, підрахувати підсумки.
Розрахувати суму податку на прибуток, скласти бухгалтерські проводки за
даними податкового обліку. Закрити рахунок 79 "Фінансові результати".
На основі відомостей доходів і витрат, розрахунку амортизації скласти
Декларацію про прибуток.

3.4. Методичні вказівки та завдання виробничої практики для
студентів-практикантів (зразок).
Мета і порядок організації практики.
Виробнича практика є невід’ємною частиною навчального процесу. Під
час проходження практики студент повинен закріпити, значно розширити і
систематизувати знання, отримані при вивченні спеціальних предметів на
прикладі даного підприємства, отримати вміння організації бухгалтерського
обліку і аналізу фінансово господарської діяльності підприємства. При
проходженні практики студентові необхідно сформувати якості майбутнього
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спеціаліста, виховати трудову і виробничу дисципліну, повагу до традицій
підприємства.
Виробнича практика

розпочинається із ознайомлення студентів-

практикантів з базою практики.
Базами практики повинні бути підприємства, які застосовують передові
форми організації бухгалтерського обліку, планування, фінансування і
кредитування, в т.ч. підприємства туризму, харчування та готельного
господарства, торгово-комерційні підприємства.
На підприємствах повинна застосовуватись журнально-ордерна форма
обліку.
Перед направленням на практику студенти ознайомлюються з робочою
програмою практики, орієнтовним планом її виконання, формою і порядком
ведення звітів-щоденників, чинним Положенням про ведення практики
студентів вищих навчальних закладів України.
При наявності вакантних місць студенти на період практики можуть
призначатися на посади, передбачені освітньо-професійною програмою, і
виконувати їх обов’язки.
На

студентів-практикантів

поширюються

правила

внутрішнього

трудового розпорядку та охорони праці, що діють на підприємстві, в установі
чи організації. Для безпосереднього керівництва проходження студентами
практики

на

базах

практики

наказом

(розпорядженням)

керівника

призначаються висококваліфіковані спеціалісти з вищою економічною
освітою. Керівниками практики від навчального закладу призначаються тільки
викладачі

спеціальних

та

профілюючих

дисциплін,

які

періодично

виїжджають на місця практики для перевірки виконання студентамипрактикантами програми і надання їм необхідної методичної допомоги.
Керівники практики на місцях відповідно до програми надають
безпосередньо (або сприяють у одержанні в інших структурних підрозділах,
організаціях)

необхідну

інформацію,

довідковий

матеріал

студентам,

організовують і контролюють проходження ними практики, щоденно
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оцінюють їх роботу. Вони також створюють для практикантів належні умови
праці та побуту.
У період проходження практики студенти опрацьовують програмний
матеріал відповідно до програмного розподілу часу та графік переміщення на
робочих місцях і ведуть звіт-щоденник за такою формою:
Форма щоденника.
№

Дата

Зміст завдання

Короткий

виконання

опис

виконаних

робіт

До звіту-щоденника додаються відповідні документи або їх копії з
записами, поясненнями, висновками і пропозиціями. Після закінчення
практики звіт-щоденник з висновками керівника практики, характеристика
завірені печаткою і підписом керівника практики здаються викладачу
керівнику практики від технікуму для перевірки на допуск до захисту. У
процесі захисту комісія визначає якість опрацювання та засвоєння програми
практики, виставляє оцінку.
Студенти, які не виконували програму виробничої практики до здачі
державних іспитів не допускаються.
За проходження виробничої практики виставляється оцінка.
Звіт з практики оформляється на стандартних листках формату А4 та
додатками документів, регістрів, форм податкової та фінансової звітності
відповідно до тематичного плану.
Орієнтовний тематичний план виробничої практики зі
спеціальності в комерційних підприємствах.
№ п/п Зміст практики
1.

Кількість днів

Ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю

1

підприємства та організацією роботи облікового
апарату.
2.

Ознайомлення

з

організацією

обліку

капіталу та забезпечення зобов’язань.

власного

1
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3.

Ознайомлення з організацією обліку зобов’язань.

2

4.

Ознайомлення з організацією обліку праці та її

2

оплати.
5.

Ознайомлення з організацією обліку необоротних

2

активів.
6.

Ознайомлення

з

організацією

обліку

товарно-

2

обліку

коштів,

2

обліку

витрат

2

Ознайомлення з організацією обліку доходів і

2

матеріальних цінностей.
7.

Ознайомлення

з

організацією

розрахунків та інших активів.
8.

Ознайомлення

з

організацією

виробництва і витрат діяльності.
9.

результатів діяльності.
10.

Організація

складання

та

надання

фінансової

2

звітності.
Всього

18

Зміст програми виробничої практики в комерційних підприємствах.
1. Ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємства
та організацією роботи облікового апарату.
Ознайомлення з статутом підприємства( витримками з установчих
документів), завданнями і функціями підприємства. Вивчення основних
даних, які характеризують діяльність підприємства. Товарообіг, валовий
доход,

витрати

обігу,

ступінь

господарської

самостійності;

схема

організаційної структури апарату підприємства, таблиця основних показників
фінансово-господарської діяльності.
Ознайомлення з структурою бухгалтерії, формами і регістрами
бухгалтерського обліку, обов’язками і правами головного бухгалтера; з
посадовими

інструкціями

бухгалтерів.

Вивчення

порядку

приймання
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документів та їх обробки, записів в облікові регістри. Наукова організація
праці в бухгалтерії. Ознайомлення з обліковою політикою підприємства.
2. Ознайомлення з організацією обліку власного капіталу та
забезпечення зобов’язань.
Ознайомлення з власним капіталом підприємства, порядком його
формування.
Формування забезпечення наступних витрат і платежів по відпустках,
додатковому

пенсійному

забезпеченню,

гарантійних

зобов’язаннях

та

забезпеченнях інших витрат і платежів.
3. Ознайомлення з організацією обліку зобов’язань.
Ознайомлення з довгостроковими та поточними зобов’язаннями
підприємства та порядком відображення їх в обліку.
Ознайомитись з порядками розрахунків з постачальниками, порядок
застосування

доручень

оплати

векселів,

платіжних

вимог.

Порядок

оформлення угод між постачальниками та підприємством, зазначити права та
обов’язки сторін, відповідальність за несвоєчасність розрахунків та затримки
по постачанні товару. Застосування товарообмінних операцій.
Порядок

отримання

до

оплати

рахунків

та

рахунків-фактур.

Особливості розрахунків з виробниками, посередницькими підприємствами,
підприємцями, кооперативами, іноземними підприємствами, іноземними
постачальниками. Використання закупу товарів від населення, документальне
оформлення.

Обробка

прийнятих

супроводжувальних

документів

постачальників, складання звітів по товарах і тарі.
ДОДАТОК:

копії

угод

на

постачання

(2-3),

копії

накладних

постачальників (2-3), довідки про наявність лабораторних аналізів , інші
супроводжувальні документи, рахунки-фактури.
Копія доручення оплати, інших платіжних документів.
Копія податкових накладних.
4. Ознайомлення з організацією обліку праці та її оплати.
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Ознайомлення

порядком

оформлення

приймання,

звільнення,

переміщення, надання відпусток працівникам, ведення особистих справ,
трудових книжок. Ознайомлення з видами оплати праці на підприємстві, з
порядком преміювання працівників, організацією контролю за вірним,
економічним витрачанням фонду оплати праці, порядком оплати праці
працівників магазину, складу, торгу. Ознайомлення з організацією контролю
та обліком робочого часу робітників і службовців, порядком заповнення
табелю. Перевірка правильності оформлення табелю обліку робочого часу,
лікарняних листів і інших документів, які є підставою для нарахування
заробітної плати, перевірити їх оформлення. Складання розрахунковоплатіжної відомості: розрахунок утримань із заробітної плати, внесків,
податку з доходу фізичних осіб; розрахунок допомоги по тимчасовій
непрацездатності та виплат за відпустку. Складання розрахунку відрахувань
на соціальне страхування. Складання кореспонденції рахунків по розрахунках
з працівниками і записи в журнали-ордери і картки аналітичного обліку.
Додаток: копії розрахунково-платіжної відомості; аналітичної картки,
табеля обліку робочого часу.
5. Ознайомлення з організацією обліку необоротних активів.
Ознайомлення з організацією систематичного і аналітичного обліку по
балансовому рахунку 10 “Основні засоби”. Вивчення документації по
надходженню,

вибуттю

та

ліквідації

основних

засобів.

Визначення

амортизаційних відрахувань. Ознайомлення з документацією, пов‘язаною з
ремонтом основних засобів, організація контролю за витрачанням засобів на
ремонт.
Відображення в облікових регістрах операцій, пов’язаних з ремонтами.
Вивчення організації обліку капітальних вкладень та джерел їх фінансування.
Вказання кореспондуючих рахунків на копіях документів по руху
основних засобів ,малоцінного інвентарю і відображення в облікових
регістрах їх руху .нарахування зносу і амортизації, Ознайомлення із звітністю
по основних засобах .
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Додаток: копії документів по приймання основних засобів , інвентарю;
розрахунок амортизаційних відрахувань (п‘ять-шість видів основних засобів);
копія актів про ліквідацію засобів і списання МШП; кошториси, акти
приймання виконаних робіт по ремонтах , облікові регістри по рахунках 10”
Основні засоби “.
6.

Ознайомлення

з

організацією

обліку

товарно-матеріальних

цінностей.
Ознайомлення

з

формами

матеріальної

відповідальності

на

підприємстві, порядок приймання на роботу матеріально-відповідальних осіб,
складання угод про матеріальну відповідальність.
Вивчення

джерел

постачання

та

порядку

отримання

товарно-

матеріальних цінностей від постачальників.
Оформлення

довіреності

на

отримання

товарно-матеріальних

цінностей, реєстрація та контроль за їх використанням. Участь в прийманні
ТМЦ від постачальників, перевірка документів на отримання, складання акту
про виявлення розходжень по кількості і якості при прийманні товарноматеріальних цінностей.
Ознайомлення з порядком оформлення та пред’явлення претензій
постачальникам.
Оформлення документів на відпуск ТМЦ із складу (комори) на
виробництво в кондитерські, овочеві цехи, цехи по випуску напівфабрикатів,
буфети, магазини кулінарії, дрібно роздрібну мережу.
Ознайомлення з порядком здійснення контролю за розміром відпуску
продукції. Складання актів на списання бою, псування ТМЦ, заваги тари,
переоцінку товарно-матеріальних цінностей.
Оформлення документів на повернення тари. Записи в товарній книзі
завскладом (комірника), (картках аналітичного обліку), складання товарного
звіту матеріально відповідальних осіб. Участь в інвентаризації ТМЦ.
Складання інвентаризаційного опису.
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ДОДАТОК: копія довіреностей, товарно-транспортних накладних,
актів на розходження по кількості і якості виявлених при прийманні товарів і
тари переоцінку товарно-матеріальних цінностей, товарного звіту МВО,
карток аналітичного обліку; інвентаризаційний опис, копія угод про бригадну
та матеріальну відповідальність, зобов’язання касира, графік пред’явлення
звітності матеріально-відповідальними особами, облікові регістри по рахунках
20 “Виробничі запаси”, 28 “Товарні запаси”, 22 “МШП”.
7. Ознайомлення з організацією обліку коштів, розрахунків та інших
активів.
Ознайомлення

з

порядком

ведення

касової

книги,

вивчення

документального оформлення касових операцій, порядку приймання звітів
касира, їх перевірка. Участь в перевірці наявності грошових засобів в касі,
складання акту і визначення результатів перевірки, знімання копій двох-трьох
звітів касира і прикладених до них документів, проставлення кореспондуючих
рахунків.
Ознайомлення з порядком приймання касових звітів, перевірки і
внесення записів в регістри бухгалтерського обліку. Участь в отриманні в
банку виписки по розрахунковому рахунку. Перевірка і обробка банківської
виписки.
Вивчення документального оформлення операцій по отриманню
готівки з поточного рахунку, перерахування засобів з поточного рахунку і
зарахування засобів на поточний рахунок. Зустрічна перевірка по грошових
коштах, отриманих в касу з поточного рахунку і з даних з каси на поточний
рахунок.
Записи в журнал-ордер по рах. 311”Поточний рахунок” та по рахунку
301 “Каса в національній валюті”. Ознайомлення з документацією по
виставлених акредитивах, використання при розрахунках чеками, розрахунок
заліком взаємних вимог, векселями.
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Участь в прийманні і перевірці двох-трьох авансових звітів по
господарських

витратам

і

службовим

відрядженням,

з

визначенням

кореспондуючих рахунків.
Записи в журнал-ордер по рахунку 372 ”Розрахунки з підзвітними
особами”. Вивчення порядку розрахунків з бюджетом по податках,
утриманнях із заробітної плати, розрахунків по претензіях.
ДОДАТОК: копії з виписок банку з документами, ВКО та ПКО з
касовими звітами та журналами-ордерами по рахунку 311”Поточний
рахунок”, 30”Каса”.
Звіти по використанню коштів наданих на відрядження або під звіт,
журнал-ордер по рах. 372 ”Розрахунки з підзвітними особами”.
8. Ознайомлення з організацією обліку витрат виробництва і витрат
діяльності.
Ознайомлення із структурою витрат підприємства та порядком
відображення їх в обліку. Формування та облік собівартості реалізованих
товарів (продукції, робіт, послуг).
Облік загальновиробничих витрат, адміністративних витрат, витрат на
збут, інших витрат операційної діяльності, фінансових витрат та надзвичайних
витрат. Складання відомостей аналітичного обліку за рахунками 91, 92, 93, 94.
9. Ознайомлення з організацією обліку доходів і результатів
діяльності.
Ознайомлення з порядком визначення доходів від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг). Порядок формування фінансового результату від
операційної діяльності, від фінансової діяльності. Визначення податку на
прибуток підприємства. Складання декларації з податку на прибуток.
10. Організація складання та надання фінансової звітності.
Ознайомитись з видами поточної та річної звітності, адресами, куди
надсилається звітність.
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Прийняти участь в складанні Головної книги, перенесенні дебетових та
кредитових оборотів з журналів – ордерів до Головної книги, звірці оборотів
та залишків по аналітичних рахунках з Головною книгою.
Взаємна звірка даних журналів-ордерів з даними відомостей. Участь в
підрахуванні підсумків по регістрах аналітичного обліку, складання оборотних
відомостей і звірці підсумків оборотних відомостей з підсумками журналівордерів, ознайомлення з порядком записів в Головну книгу, підрахунок
підсумків оборотів по дебету рахунків.
Звірка даних Головної книги з підсумками відомостей та журналівордерів, перевірка сальдо на кінець місяця. Визначення результатів
господарсько-фінансової діяльності за звітний період. ознайомлення з
порядком розподілу доходів та складання балансу за звітний період і форми
Звіту про фінансові результати.
Визначення порядку складання звітів по головних показникам
господарсько-фінансової діяльності. Ознайомлення з порядком закриття
операційно-результативних рахунків і пояснювальною запискою по річному
звіту, ознайомлення з організацією зберігання документів.
Додаток: копії звітності: Баланс,

Звіт про фінансові результати за

перший квартал поточного року. Копії податкової звітності.
Орієнтовний тематичний план виробничої практики зі
спеціальності в бюджетних установах.
№ п/п

1.

Зміст практики

Кількість
робочих
днів
Ознайомлення з організацією бухгалтерського обліку та
1
фінансуванням бюджетної установи.

2.

Ознайомлення з обліком грошових коштів, доходів і

3

видатків загального фонду.
3.

Ознайомлення з обліком розрахунків з бюджетом та

3

різними дебіторами і кредиторами.
4.

Ознайомлення з обліком розрахунків з оплати праці та

2
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соціального страхування.
5.

Ознайомлення з обліком необоротних активів.

2

6.

Ознайомлення з обліком матеріальних цінностей.

2

7.

Ознайомлення з обліком доходів і видатків спец. фонду.

2

8.

Ознайомлення

3

з

організацією

складання

звітності

бюджетних установ.
ВСЬОГО:

18

Зміст виробничої практики в бюджетних установах.
1.

Ознайомлення

з

організацією

бухгалтерського

обліку

та

фінансуванням бюджетної установи.
Ознайомлення зі статусом установи, нормативними, відомчими
документами, завданнями та функціями установи.
Вивчення штатного розкладу і розподілу обов`язків між працівниками
певних структурних підрозділів
Ознайомлення

зі

структурою

активів

установи,

методами

та

процедурами складання та подання звітності.
Ознайомлення з наказами установи про затвердження форми ведення
та організації бухгалтерського обліку; посадовими інструкціями працівників
бухгалтерської служби. Вивчення порядку приймання документів та їх
обробки, записів в облікових регістрах.
2. Ознайомлення з обліком грошових коштів, доходів і видатків
загального фонду.
Ознайомитися з обліком операцій на поточних (бюджетних) рахунках в
банку та реєстраційних рахунках в органах державного казначейства, обліком
касових операцій.
Ознайомлення

з

порядком

ведення

касової

книги,

вивчення

документального оформлення касових операцій, порядку приймання звітів
касира, їх перевірка. Участь в перевірці наявності грошових засобів в касі,
складання акту і визначення результатів перевірки, знімання копій двох-трьох
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звітів касира і прикладених до них документів, проставлення кореспондуючих
рахунків.
Ознайомлення з порядком приймання касових звітів, перевірки і
внесення записів в регістри бухгалтерського обліку. Участь в отриманні в
банку виписки по розрахунковому рахунку. Перевірка і обробка банківської
виписки.
Вивчення документального оформлення операцій по отриманню
готівки з поточного рахунку, перерахування засобів з поточного рахунку і
зарахування засобів на поточний рахунок. Зустрічна перевірка по грошових
коштах, отриманих в касу з поточного рахунку і з даних з каси на поточний
рахунок.
Участь у складанні меморіального ордера №1 і меморіального ордера
№2.
Додаток:
копія з виписок банку з документами, ВКО та ПКО з касовими звітами
та меморіальними ордерами.
3. Ознайомлення з обліком розрахунків з бюджетом та різними
дебіторами і кредиторами.
Ознайомитися з оподаткуванням бюджетних установ та обліком
розрахунків за платежами в бюджет, обліком розрахунків з підзвітними
особами та розрахунків з відшкодування завданих збитків.
Вивчити синтетичний і аналітичний облік розрахунків з різними
дебіторами і кредиторами. Прийняти участь в проведенні інвентаризації
розрахунків.
Додаток:
скласти звіти про використання підзвітних сум, меморіальні ордери,
накопичу вальні відомості.
4. Ознайомлення з обліком розрахунків з оплати праці та соціального
страхування.
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Ознайомлення

з порядком

оформлення

приймання, звільнення,

переміщення, надання відпусток працівникам, ведення особистих справ,
трудових книжок. Ознайомлення з видами оплати праці на підприємстві, з
порядком преміювання працівників, організацією контролю за вірним,
економічним витрачанням фонду оплати праці. Ознайомлення з організацією
контролю та обліком робочого часу, порядком заповнення табелю. Перевірка
правильності оформлення табелю обліку робочого часу, лікарняних листів і
інших документів, які є підставою для нарахування заробітної плати,
перевірити їх оформлення. Складання розрахунково-платіжної відомості:
розрахунок утримань із заробітної плати, внесків, податку з доходу фізичних
осіб; розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності та виплат за
відпустку. Складання розрахунку відрахувань на соціальне страхування.
Складання кореспонденції рахунків по розрахунках з працівниками.
Додаток:
скласти

табель

обліку

робочого

часу,

розрахунково-платіжну

відомість.
5. Ознайомлення з обліком необоротних активів.
Ознайомлення з організацією систематичного і аналітичного обліку по
балансовому рахунку 10 “Основні засоби”. Вивчення документації по
надходженню, вибуттю та ліквідації основних засобів. Ознайомлення з
документацією, пов‘язаною з ремонтом основних засобів, організація
контролю за витрачанням засобів на ремонт.
Відображення в облікових регістрах операцій, пов’язаних з ремонтами.
Вивчення

обліку

зносу

основних

засобів

та

порядок

проведення

інвентаризації.
Додаток:
скласти документи про приймання основних засобів , інвентарю;
розрахунок зносу основних засобів (п‘ять-шість видів основних засобів);
скласти акти про ліквідацію засобів і списання МШП; акти приймання
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виконаних робіт по ремонтах , облікові регістри по рахунку 10” Основні
засоби “.
6. Ознайомлення з обліком матеріальних цінностей.
Ознайомлення

з

формами

матеріальної

відповідальності

на

підприємстві, порядок приймання на роботу матеріально-відповідальних осіб,
складання угод про матеріальну відповідальність.
Вивчення джерел постачання та порядку отримання матеріальних
цінностей від постачальників.
Оформлення довіреності на отримання матеріальних цінностей,
реєстрація та контроль за їх використанням. Участь в прийманні від
постачальників, перевірка документів на отримання, складання акту про
виявлення розходжень по кількості і якості при прийманні товарноматеріальних цінностей.
Ознайомлення з порядком документального оформлення надходження
та вибуття матеріальних цінностей та зберігання (складський облік).
Участь

в

інвентаризації

матеріальних

цінностей.

Складання

інвентаризаційного опису.
Додаток:
скласти

довіреність,

накладну,

карти

аналітичного

обліку;

інвентаризаційний опис, копію угоди про колективну або індивідуальну
матеріальну відповідальність, звіт про рух матеріальних цінностей на складі,
журнал господарських операцій, меморіальний ордер.
7. Ознайомлення з обліком доходів і видатків спеціального фонду.
Ознайомитися із складом доходів і видатків спеціального фонду,
господарськими операціями з обліку спеціальних коштів та покриття дефіциту
загального фонду бюджету на виплату заробітної плати, проведення
господарських витрат.
8. Ознайомлення з організацією складання звітності бюджетних
установ.

98

Ознайомитися із складом бюджетної звітності фінансової установи,
прийняти участь в закритті рахунків, складанні Звіту про використання
кошторису доходів і видатків установи та балансу.
Додаток:
- Звіт про використання кошторису доходів і видатків установи;
-

Баланс.

3.5. Методичні вказівки та завдання переддипломної практики для
студентів-практикантів (зразок).
І. Мета переддипломної практики.
Переддипломна практика є завершальним етапом навчання і проводиться
з метою узагальнення і вдосконалення знань, практичних умінь та навичок на
базі конкретного суб'єкта господарювання, оволодіння професійним досвідом
та готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності.
Під час практики студент повинен набути первинний практичний досвід
аналізу показників фінансово-господарської діяльності, навчитись розуміти
взаємозв'язок

окремих

економічних

показників,

розробити

прогнози

фінансово - господарської діяльності.
З метою підготовки до державних іспитів, студенти на практиці вивчають
методику прогнозування прибутку і його розподілу, розрахунку показників
ефективності використання основних і оборотних засобів, джерел їх
формування.
Студенти вивчають основні напрямки аналізу фінансового стану
підприємства,

вишукують

резерви

підвищення

фінансової

стійкості

підприємства, вчаться приймати управлінські рішення.
II. Бази переддипломної практики.
Визначення баз переддипломної практики здійснюється адміністрацією
коледжу на основі прямих договорів із підприємствами, організаціями,
установами незалежно від їх організаційно - правових форм і форм власності.
Студенти можуть самостійно, за погодженням із адміністрацією коледжу,
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підбирати для себе базу переддипломної практики і пропонувати її для
використання. Базами переддипломної практики можуть бути виробничі,
торгово - комерційні підприємства, підприємства громадського харчування і
готельно-туристичних

комплексів,

які

застосовують

передові

форми

аналітичної роботи.
III. Організація переддипломної практики, контроль за роботою
практикантів і їх звітність.
Навчально-методичне керівництво практикою студентів забезпечують
предметні (циклові) комісії.
Загальну організацію практики та контроль за її проведенням в коледжі
здійснює заступник директора з навчально-виробничої роботи.
Керівництво практикою від підприємства здійснює головний бухгалтер,
чи інший працівник, який здійснює аналітичну роботу на підприємстві, від
навчального закладу викладачі спеціальних дисциплін.
Керівник переддипломної практики від коледжу забезпечує проведення
всіх організаційних заходів перед від'їздом студентів на практику:
інструктаж про порядок проходження практики, надання студентам —
практикантам необхідних документів; контролює забезпечення нормальних
умов праці і побуту студентів; у складі комісії приймає диференційовані
заліки з переддипломної практики. Студенти до початку практики одержують
направлення, методичні матеріали та консультації щодо оформлення всіх
необхідних документів.
Студент повинен своєчасно прибути на базу практики, у повному обсязі
виконувати всі завдання, передбачені програмою практики та вказівками
керівників, дотримуватись правил охорони
внутрішнього

розпорядку,

нести

праці, техніки безпеки,

відповідальність. за виконану роботу,

своєчасно оформити звітну документацію та скласти залік з практики.
Після закінчення термінів переддипломної практики студенти звітують
про виконання програм.
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Формою звітності студента за практику - це подання письмового звіту,
підписаного і оціненого безпосередньо керівником бази практики. Письмовий
звіт (щоденник, характеристика, додатки) подаються на рецензування
керівнику переддипломної практики, від навчального закладу.
Комісія приймає залік у студентів в останні дні її проходження, оцінка за
практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і залікову книжку
студента.
Студент, який не виконав програму практики без поважних причин,
відраховується з коледжу.
Якщо програма практики не виконана з поважної причини або отримана
ним негативна оцінка на підсумковому заліку, то коледж надає можливість
пройти професійну практику повторно через рік. За цей період студент
повинен представити в навчальний заклад позитивну характеристику з місця
роботи за фахом.
ІV. Тематичний план і програма переддипломної практики.
Програма переддипломної практики включає завдання з фахових
дисциплін, які виносяться на державний комплексний іспит, завдання з
фінансового обліку та контролю і ревізії відпрацьовуються під час
проходження переддипломної практики на базовому підприємстві.
Переддипломна практика проводиться терміном 18 днів.
Для проведення консультацій, керівнику переддипломної практики від
підприємства, планується - 54 годин, (18 днів х 3).
Тематичний план переддипломної практики в комерційних
підприємствах.
№

Назви тем

К-сть
днів

1.

Ознайомлення

з

об'єктом

практики,

установчими

1

Ознайомлення з виробничо-фінансовим планом, основними

2

документами.
2.

економічними і фінансовими показниками підприємства.
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3.

Вивчення діючої системи оподаткування і сплати обов'язкових

2

платежів на підприємстві практики.
4.

Аналіз динаміки і обсягів виробництва, стану запасів товарів і

2

сировини.
5.

Вивчити склад витрат, структуру собівартості продукції.

2

6.

Аналіз собівартості продукції.

1

7.

Вивчити організацію заробітної плати.

1

8.

Аналіз штатного розпису, продуктивності праці, фонду

1

заробітної плати.
9.

Вивчити методику розрахунку прибутку і рентабельності,

2

порядок розподілу прибутку.
10. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.

2

11. Аналіз фінансового стану підприємства.

2

Узагальнення результатів аналізу.
ВСЬОГО:

18

Завдання переддипломної практики в комерційних підприємствах:
1. Ознайомлення з об'єктом практики, установчими документами.
Ознайомлення із об'єктом практики: вказати повну назву підприємства,
його місце знаходження, відомчу підпорядкованість, рівень господарської
самостійності, режим роботи підприємства, форму власності, організаційно
правову форму підприємства.
Вивчити структуру управління підприємством, напрямки діяльності.
У звіті професійної практики необхідно показати:
характеристику основних розділів Статуту (Установчого договору).
2.

Ознайомлення

з

виробничо-фінансовим

планом,

основними

економічними і фінансовими показниками підприємства.
Ознайомитись з виробничими і економічними показниками роботи
підприємства за ряд останніх років: спеціалізацією, виробництвом продукції,
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собівартістю продукції, фінансовими результатами та платоспроможністю
підприємства (дані відобразити у вигляді таблиць як додаток до Звіту).
Необхідно вивчити основні показники фінансово-господарської діяльності,
дати їх характеристику, показати організацію планування (прогнозування)
діяльності підприємства, рівень матеріально-технічного оснащення і стан
основних засобів, показати значення фінансового планування в управлінні
підприємством. У звіті професійної практики необхідно показати:
- характеристику основних розділів виробничо-фінансового плану
(торгово-фінансового);
- характеристику основних показників діяльності підприємства:
показати

методику

розрахунку

основних

показників,

обладнання,

відповідність

охарактеризувати їх взаємозв'язок;
- характеристику

основних

видів

передовим технологіям, стан амортизації.
3. Вивчення діючої системи оподаткування і сплати обов'язкових
платежів на підприємстві практики.
Ознайомитись із системою оподаткування, дати характеристику діючих
на підприємстві податків і обов'язкових платежів. Охарактеризувати діючу
систему ціноутворення на продукцію і товари.
У звіті професійної практики необхідно показати: методику визначення
податків;
- показати методику визначення обов'язкових показників;
- - дати характеристику основних елементів ціни на продукцію
(товари).
4. Аналіз динаміки і обсягів виробництва, стану запасів товарів і
сировини.
Зробити порівняльний аналіз динаміки змін обсягів виробництва
продукції (товарообороту) поточного і минулого періодів, провести оцінку
рентабельності і рівномірності, розрахувати вплив факторів на реалізацію
продукції (товарів).
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Необхідно розрахувати вплив факторів на реалізацію продукції (товарів),
провести аналіз стану запасів, товарів і сировини.
У звіті професійної практики необхідно показати:
- розробити

аналітичні

таблиці,

проаналізувати

виконання

виробничої програми в динаміці;
- проаналізувати ритмічність виконання (зростання);
- оцінити структуру виробничої програми (товарообороту);
- провести факторний аналіз виробничої програми (товарообороту);
- розробити

заходи

по

зростанню

реалізації

(товарообороту),

нормалізації стану запасів сировини і товарів.
5.Вивчити склад витрат, структуру собівартості продукції.
Дати характеристику складу валових витрат (витрат обігу для торговокомерційних підприємств).
Вивчити структуру собівартості продукції, робіт, послуг, факторів, які
впливають на їх розмір.
У звіті професійної практики необхідно показати:
- дати характеристику складу валових витрат;
- показати номенклатуру витрат, структуру собівартості продукції, робіт,
послуг.
6. Аналіз собівартості продукції.
Провести

аналіз

витрат

(собівартості

продукції),

(витрат

обігу).

Визначити відхилення фактичних витрат від нормативних. Розглянути
собівартість конкретного виробу. Проаналізувати собівартість продукції за
окремими статтями затрат. Розрахувати вплив окремих факторів на валові
витрати.
Дати характеристику зовнішніх і внутрішніх чинників, які впливають на
собівартість продукції.
Запропонувати резерви економії.
У звіті професійної практики необхідно показати:
- проаналізувати валові витрати по загальному обсягу, розрахувати
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розмір і темп;
- зміни рівня витрат, абсолютну і відносну економію витрат;
- показати факторний аналіз витрат;
- розробити заходи по скороченню затрат і собівартості продукції.
7. Вивчити організацію заробітної плати.
Вивчити організацію заробітної плати, дати характеристику форм оплати
праці, розділів колективного договору, які характеризують склад основної і
додаткової заробітної плати.
У звіті професійної практики необхідно показати:
- характеристику форм оплати праці, які використовують на
підприємстві; характеристику премій, доплат, надбавок;
- дати характеристику положення про оплату праці і преміювання
працівників (колективного договору).
8. Аналіз штатного розпису, продуктивності праці, фонду заробітної
плати.
Провести

аналіз

чисельності

працівників,

складу,

структури

та

забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами.
Оцінка продуктивності праці, порівняти темпи росту продуктивності
праці і середньої заробітної плати, дати оцінку стабільності, плинності і
укомплектованості кадрів.
Проаналізувати фонд заробітної плати, розрахувати абсолютну і відносну
економію (перевитрату), розмір і темп зміни рівня ФОП. Розробити заходи по
зростанню продуктивності праці, оптимізації чисельності працівників,
скороченню рівня фонду заробітної плати.
У звіті професійної практики необхідно показати:
- розробити аналітичну таблицю, де ув'язати показники заробітної плати
(чисельність, продуктивність праці, фонд заробітної плати, середня заробітна
плата);
- проаналізувати плинність і стабільність кадрів; - проаналізувати
динаміку продуктивності праці;
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- розрахувати абсолютну і відносну економію фонду заробітної плати;
- розробити заходи по зростанню продуктивності праці, оптимізації
чисельності працівників, скороченню рівня фонду заробітної плати.
9. Вивчити методику розрахунку прибутку і рентабельності, порядок
розподілу прибутку.
Вивчити методику визначення прибутку і рентабельності підприємства,
показати методику розподілу прибутку, формування фондів за цільовим
призначенням, показати основні джерела формування доходів підприємства. У
звіті професійної практики необхідно показати:
порядок розподілу прибутку, передбачений Статутом підприємства;
показати основні напрямки використання фондів, передбачені колективним
договором.
10. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.
Провести загальну оцінку прибутку і рентабельності підприємства
практики, аналіз факторів, які вплинули на відхилення фактичного прибутку і
рентабельності у порівнянні із базисними показниками.
Показати основні джерела формування доходу і прибутку підприємства.
Встановити у яких співвідношеннях відбувається стимулювання турботи про
працівників підприємства і розвиток матеріально-технічної бази. У звіті
професійної практики необхідно показати:
- розробити аналітичну таблицю на основі якої проаналізувати
прибуток і рентабельність по загальному обсягу;
- показати методику оцінки ефективності використання прибутку;
- за допомогою факторного методу аналізу, проаналізувати вплив
факторів на прибуток;
- розробити заходи по зростанню прибутку і рентабельності
підприємства.
11. Аналіз фінансового стану підприємства.
Узагальнення результатів аналізу.
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Аналіз структури майна і джерел його формування. Аналіз дебіторської і
кредиторської заборгованості.
Аналіз платоспроможності і ліквідності майна підприємства, оцінка
кредитоспроможності.
Розробка заходів покращення фінансового стану підприємства.
У звіті переддипломної практики необхідно показати:
- розробити аналітично-порівняльний баланс;
- на

основі

балансу

проаналізувати

зміну

структури

майна

підприємства, оцінити структуру оборотних активів;
- з

допомогою

коефіцієнтів

фінансування

і

незалежності

проаналізувати структуру майна підприємства;
- скласти баланс заборгованості і дати оцінку дебіторської і
кредиторської заборгованості;
- розрахувати коефіцієнт платоспроможності і кредитоспроможності,
оцінити ліквідність майна підприємства;
- розробити

заходи

для

підвищення

платоспроможності

і

попередженню банкрутства підприємства, покращення фінансового
стану.
До звіту прикласти:
1. Бухгалтерський баланс.
2. Звіт про фінансові результати.
3. Витримки із Статуту.
4. Колективний договір.
5. Положення про оплату праці.
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Тематичний план і програма переддипломної практики
в бюджетних установах.
№

Назви тем

К-сть
днів

1.

Ознайомлення з об'єктом практики, установчими документами.

1

2.

Вивчити і провести аналіз діяльності бюджетної установи.

2

3.

Ознайомлення з кошторисом бюджетної установи, основними

2

видами доходів і видатків.
4.

Аналіз касових та фактичних видатків в бюджетній установі.

2

5.

Вивчити діючу систему оподаткування, порядок нарахування та

2

сплати обов’язкових платежів бюджетної установи.
6.

Вивчити стан та провести аналіз розрахункових операцій.

1

7.

Вивчити організацію заробітної плати.

1

8.

Аналіз штатного розпису фонду заробітної плати.

1

9.

Аналіз стану основних засобів та інших необоротних активів.

2

10. Аналіз стану запасів.

2

11. Аналіз результатів виконання кошторису та фінансового стану

1

установи.
12. Узагальнення результатів аналізу.
ВСЬОГО:

1
18

Завдання переддипломної практики у бюджетних установах:
1. Ознайомлення з об'єктом практики, установчими документами.
Ознайомлення із об'єктом практики: вказати повну назву організації,
місце знаходження, підпорядкованість, рівень господарської самостійності,
режим роботи установи, організаційно правову форму установи.
Вивчити структуру управління установою, напрямки діяльності.
У звіті переддипломної практики необхідно показати:
характеристику основних розділів Статуту (Положення).
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2. Вивчити і провести аналіз діяльності бюджетної установи.
Ознайомитись з основними функціями діяльності бюджетної установи та
показниками господарської діяльності. Вивчити потреби суспільства в
послугах відповідних бюджетних установ. Дати оцінку забезпечення
населення відповідними видами послуг. Оцінити ефективність використання
ресурсів бюджетних установ та організацій. Показати динаміку основних
показників, що характеризують діяльність бюджетної установи та методику їх
розрахунку.
3. Ознайомлення з кошторисом бюджетної установи, основними видами
доходів і видатків.
Ознайомитись із кошторисом бюджетної установи, порядком його
складання і затвердження. Вивчити основні види доходів і склад видатків
установи.
У звіті переддипломної практики необхідно:
- дати характеристику розділів кошторису бюджетної установи;
- дати характеристику доходів бюджетної установи;
- дати характеристику видатків за кодами економічної класифікації.
4. Аналіз касових та фактичних видатків в бюджетній установі.
На підставі даних (Звіту про виконання кошторису доходів і видатків
установи) провести аналіз виконання касових та фактичних видатків.
Визначити причини відхилення касових і фактичних видатків від кошторису.
Узагальнити результати виконання кошторису за загальним та спеціальним
фондами.
5. Вивчити діючу систему оподаткування, порядок нарахування та
сплати обов’язкових платежів бюджетної установи.
Ознайомитись з системою оподаткування, дати характеристику діючих в
організації податків і обов’язкових платежів.
У

звіті

переддипломної

практики

необхідно

визначення податків та обов’язкових платежів.

показати

методику
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6. Вивчити стан та провести аналіз розрахункових операцій.
Ознайомитись з порядком проведення розрахунків при придбанні
матеріальних цінностей та наданні послуг. Провести аналіз стану дебіторської
та кредиторської заборгованості установи.
7. Вивчити організацію заробітної плати.
Вивчити організацію заробітної плати, дати характеристику форм оплати
праці, розділів колективного договору, які характеризують склад основної і
додаткової заробітної плати. У звіті переддипломної практики необхідно
показати:
- характеристику форм оплати праці, які використовують в установі;
- характеристика премій, доплат, надбавок;
- дати характеристику положення про оплату праці і преміювання
працівників (колективного договору).
8. Аналіз штатного розпису фонду заробітної плати.
Провести

аналіз

чисельності

працівників,

складу,

структури

та

забезпечення установи кваліфікованими кадрами. Порівняти ріст середньої
заробітної плати, дати оцінку стабільності, плинності і укомплектованості
кадрів.
Проаналізувати фонд заробітної плати, розмір і темп зміни рівня фонду
оплати праці. У звіті переддипломної практики необхідно:
- розробити аналітичну таблицю, де ув’язати показники заробітної плати
(чисельність, фонд заробітної плати, середня заробітна плата);
- проаналізувати плинність і стабільність кадрів;
- розрахувати абсолютну і відносну економію фонду заробітної плати;
- розробити заходи щодо оптимізації чисельності працівників, скорочення
рівня фонду оплати праці.
9. Аналіз стану основних засобів та інших необоротних активів.
Дати характеристику складу основних засобів та інших необоротних
активів. Визначити рівень матеріально - технічного забезпечення установи,
стан основних засобів , відповідність передовим технологіям та забезпеченість
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основними видами обладнання. Вивчити порядок списання матеріальних
цінностей

з

балансу

бюджетної

установи

та

відобразити

у

звіті

переддипломної практики.
10.Аналіз стану запасів.
Дати характеристику запасів бюджетної установи та динаміку їх
використання за відповідними напрямами господарської діяльності. Провести
аналіз стану запасів на даний час. Розробити заходи раціонального
використання запасів у бюджетних установах.
11. Аналіз результатів виконання кошторису та фінансового стану
установи.
Визначити завдання аналізу фінансового стану бюджетної установи,
провести аналіз структури майна і джерел його формування. Розрахувати та
проаналізувати показники платоспроможності і ліквідності майна бюджетної
установи та покращення фінансового стану.
12. Узагальнення результатів аналізу.
У звіті переддипломної практики необхідно зробити загальний висновок
по всіх розділах завдань та розробити заходи щодо покращення господарської
діяльності установи.
До звіту прикласти:
1. Бухгалтерський баланс.
2. Звіт про фінансові результати.
3. Звіт про виконання кошторису установи.
4. Витримки із Статуту (Положення).
5. Колективний договір.
6. Положення про оплату праці.
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