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ВСТУП 

Виробнича практика – складова частина навчального процесу і є його 

продовженням у виробничих умовах. 

      Її  основна мета :  поглиблення і  зміцнення знань, набутих  у процесі 

навчання, розвиток навичок науково – дослідної роботи і розв’язання приклад-

них завдань, набуття досвіду ділового спілкування, підготовка до самостійної 

роботи на посадах, що потребують освітнього ступеня бакалавр галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». 

     Виробнича практика з фінансового обліку є подовженням освітнього 

процесу і важливим етапом у підготовці фахівців. Вона є однією із форм адап-

тації здобувачів вищої освіти до умов та характеру майбутньої професії та пе-

редбачає набуття практичних навиків роботи в ринкових умовах господарю-

вання, вміння самостійно вести аналітичну та дослідну роботу з обраної спеціа-

льності. 

    Для закріплення знань з курсу «Фінансовий облік" студенти повинні 

пройти виробничу  практику, набути практичних навичок з організації і ведення 

на підприємствах, установах, організаціях бухгалтерського, фінансового обліку 

з використанням прогресивних форм в умовах ринкової економіки на сучасно-

му етапі її розвитку. 

Поглибленому вивченню економічної роботи на підприємстві сприяє 

комплексний характер виробничої практики, коли студент послідовно  ознайо-

млюється  з організацією роботи в різних ієрархічних рівнях і структурних під-

розділах. При цьому питання ефективного функціонування підрозділів і підп-

риємства в цілому вивчаються з урахуванням  оцінки їх внутрішнього потенці-

алу і динамічності факторів зовнішнього середовища. 

    Тривалість проходження виробничої  практики становить 2 тижня. Ви-

робнича практика проводиться на третьому  курсі навчання, після закінчення 

теоретичних курсів. Тривалість проходження виробничої  практики становить 

10 календарних днів. Практика дає змогу виконати на практиці завдання,  зібра-

ти і проаналізувати практичний матеріал. 

     Виробнича практика проводиться у колективній та індивідуальній фо-

рмах, які тісно пов’язані й доповнюють одна одну. 
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     Колективна форма передбачає виробничі лекції, бесіди з провідними 

спеціалістами, екскурсії та інше. 

     Індивідуальна форма є основою. Вона полягає у безпосередньому ви-

вченні питань програми практики. 

     Ця робоча програма виробничої практики орієнтована на те, що основ-

ною її базою є промислове підприємство. Якщо за базу  приймаються інші під-

приємства чи організації, програма практики застосовується з урахуванням їх 

специфіки. 

1.  Мета і завдання практики 

      Метою виробничої практики є: 

 оволодіння     студентами     методами     організації     діяльності на підприємс-

твах, установах, організаціях і технологією різноманітних господарських опе-

рацій; 

 поглиблення і закріплення теоретичних знань з дисциплін циклу професійної 

підготовки; 

 формування у студентів на базі набутих теоретичних знань професійних умінь і 

навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи за реаль-

них умов; 

 виховання потреби систематичного постійного оновлення своїх знань і їх твор-

чого застосування у практичній роботі з дисциплін, які одержав студент у ін-

ституті. 

Завдання практики: поглиблення теоретичних знань, одержаних студен-

тами в процесі навчання і придбання практичних навичок з організації і веден-

ня на підприємствах, установах, організаціях бухгалтерського, фінансового об-

ліку з  використанням прогресивних форм і національних положень (стандар-

тів) бухгалтерського обліку. 

Студент зобов'язаний:       

Знати: 

 ведення    бухгалтерського    обліку    на    підприємствах,    організаціях, уста-

новах на підставі   єдиних методологічних засад, встановлених законом Украї-

ни   „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", 

національних  положень (стандартів)  бухгалтерського  обліку,  з урахуванням 

особливостей  діяльності   підприємства,  організації  і  технології оброблення 

облікових даних; 

 порядок оформлення господарських операцій  первинними документами, орга-

нізацію документообігу за розділами обліку; 

 форми і порядок розрахунків, порядок приймання, зарахування на баланс, 

зберігання    і    витрат    коштів,    товарно-матеріальних цінностей та інших 

цінностей; 

 правила проведення інвентаризації активів та зобов'язань, оформлення матеріа-

лів,   пов'язаних   з   нестачею   та   відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки 

і псування активів підприємства; 

 порядок складання на основі бухгалтерського обліку фінансової звітності підп-

риємства; 
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Вміти: 

 оформлювати первинні документи з обліку руху необоротних, оборотних акти-

вів, капіталу, зобов'язань; 

 відображати на рахунках бухгалтерського обліку в облікові регістри подані до 

обліку первинні документи; 

 здійснювати розрахунки амортизації необоротних активів, розрахунків з оплати 

праці, податків та зборів, передбачених законодавством; 

 здійснювати облік витрат і калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг 

з метою прийняття ефективних управлінських рішень; 

 оброблювати облікові дані з впровадженням автоматизованої системи обробки 

даних; 

 складати періодичну та річну фінансову звітність; 

В процесі проходження практики студент, виконуючи передбачену в про-

грамі практики роботу, знайомиться з діяльністю підприємства, функціями усіх 

його структурних підрозділів, характером роботи, складає календарно-

тематичний план, який включає орієнтовний тематичний план програми прак-

тики.  

2. Організація практики 

Інститут  направляє студентів  до підприємницьких структур – баз вироб-

ничої практики, з якими укладено договір щодо проходження виробничої прак-

тики студентами. 

Студенти можуть  самостійно з дозволу  кафедри обліку і оподаткування 

підбирати   для себе місця проходження практики і подати гарантійний лист 

(Додаток А) щодо проходження виробничої практики.  

Підприємства та установи  повинні мати достатній обсяг інформації, мо-

жливість надання практикантам робочих місць. 

Перелік баз практики затверджується наказом по інституту. Керівництво і 

контроль за проходженням студентами практики здійснюють викладачі кафед-

ри і провідні працівники підприємств та установ. 

Під час проходження практики студенти виконують завдання згідно з ка-

лендарно-тематичним планом. 

Керівництво кафедри забезпечує студентів програмою практики, консу-

льтує з питань збору матеріалів для  виконання звіту з практики. 

 

 

3. Методичні рекомендації керівнику виробничої  практики від  інституту, 

керівнику практики від  підприємства (установи) та  студентам 

Керівник практики від навчального закладу: 

 забезпечує студентів програмою практики, уточнює для них індивідуальні 

графіки і завдання; 

 забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед   виходом студентів 

на практику, інструктаж про порядок проходження практики; 

 надає   студентам методичну допомогу у складанні календарно-тематичного 

плану та оформлення звіту; 
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 постійно консультує студентів з усіх питань програми практики; 

 контролює виконання програми практики і додержання студентами правил  

внутрішнього розпорядку; 

 у складі комісії приймає звіт з практики; 

Керівник практики від підприємства 

 організовує практику відповідно до програми практики; 

 надає  студентам  місце  проходження  практики  відповідно  до  програми 

практики; 

 забезпечує   виконання   погодженого   з   навчальним   закладом   графіка 

проходження практики; 

 здійснює методичне керівництво і надає допомогу студентам у збиранні необ-

хідних практичних матеріалів; 

 надає студенту - практиканту можливість користування наявною літературою, 

інструкцією, законодавчими та бланковими матеріалами; 

 забезпечує  і  контролює додержування  студентами  правил  внутрішнього 

трудового розкладу; 

 піклується про умови праці практикантів; 

 створює необхідні умови для засвоєння практикантами сучасних методик, ви-

робничих  прийомів  і   методів  роботи  спеціалістів  установ,   організацій, пі-

дприємств та інше; 

 несе відповідальність за якість та результати практики; 

 надає письмові характеристики на студентів з оцінкою їх ставлення до роботи, 

додержання ними трудової дисципліни, рівня теоретичної  і практичної підго-

товки. 

Студент зобов’язаний: 

 перед початком практики одержати  направлення на практику, її програму та 

щоденник; 

 одержати    консультацію щодо оформлення всіх документів та матеріалів 

практики у керівника практики навчального закладу; 

 з'явитися на практику у встановлені строки; 

 перед початком практики на підприємстві, установі і організації слід пройти 

виробничий інструктаж з техніки безпеки та виробничої  санітарії; 

 виконувати правила розкладу та внутрішнього розпорядку, які встановлені на 

підприємстві (час початку та закінчення робочого дня); 

     засвоїти питання, передбачені програмою практики і викласти результати у 

формі письмового звіту; 

  вести щоденник практики, в якому записувати виконану роботу; 

 згідно з планом проходження виробничої практики здійснити підбір практич-

ного матеріалу до звіту з практики. 

За порушення трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку 

студент  несе відповідальність перед керівництвом підприємства і  навчального 

закладу. 



 6 

Керівництво практикою здійснюють : викладач навчального закладу і 

спеціаліст підприємства (організації)  -  бази практики. 

Під час виробничої практики студент складає календарний графік прохо-

дження практики у щоденнику (Додаток Г). 

 

4. Календарно-тематичний  план виробничої практики 

 

Зразок  примірного календарно-тематичного плану  
№ 

п/п 

Назва теми  Календарні 

строки прохо-

дження прак-

тики (кіль-

кість кален-

дарних днів)  
1 2 3 

1 Організаціоно-економічна характеристика діяльності підприємства. 

Методика організації  бухгалтерського обліку на підприємстві 

1 

2 Облік грошових коштів 1 

3 Облік  розрахунків з дебіторами  та кредиторами 1 

4 Облік необоротних активів 1 

5 Облік  запасів 1 

6 Облік  витрат виробництва  1 

7 Облік  праці та її оплати 1 

8 Облік  доходів і  результатів діяльності 1 

9 Облік власного капіталу і забезпечень 1 

10 Порядок складання та подання фінансової звітності 1 

 Оформлення звіту та підготовка до захисту   

 Разом  10 

 

Зміст виробничої практики 
№ Назва теми 

облікових 

робіт 

Перелік облікових робіт Рекомендовані документи 

(додатки), що необхідні в 

звіті  

1 2 3 4 

1 Організаціо-

но-

економічна 

характерис-

тика діяльно-

сті підприєм-

ства. Мето-

дика органі-

зації  бухгал-

терського 

обліку на пі-

дприємстві 

Ознайомитись зі статутом підприємства;  

дати організаційно-правову характеристику 

базового підприємства. 

Ознайомитись з структурою та технологіч-

ним циклом підприємства, з організацією 

роботи бухгалтерського апарату, з наказом 

про облікову політику підприємства, з робо-

чим планом рахунків бухгалтерського облі-

ку, формами бухгалтерського обліку. 

1.Схема організаційно-

виробничої структури підп-

риємства  

2. Схема технологічного ци-

клу  

3. Структура бухгалтерії; по-

садові інструкції бухгалтера 

4. Наказ про облікову полі-

тику підприємства 

 

2 Облік гро-

шових кош-

тів 

Облік касових операцій передбачає: ознайо-

млення із Договором з банком про касове об-

слуговування, лімітом каси, касовими заяв-

ками, документальним оформленням касових 

1.Журнал реєстрації прибу-

ткових та видаткових касо-

вих ордерів. 

2.Касова книга (сторінка, 



 7 

операцій, веденням касової книги, облік ка-

сових операцій на бухгалтерських рахунках, 

перевірка касової дисципліни; аналітичний 

та синтетичний облік на рахунку 30 "Готів-

ка”. 

Облік операцій на рахунках в банку включає: 

ознайомлення з виписками банку, докумен-

тальним оформленням банківських операцій 

та порядком їх перевірки, розшифровкою та 

обробкою, аналітичний та синтетичний 

обліком на рахунках: 31 "Рахунки в банках", 

33 "Iншi кошти". 

 

відповідно первинним касо-

вим документам). 

3.Касовий звіт касира. 

4.Розрахунок ліміту залиш-

ку готівки. 

5.Первинні банківські доку-

менти та банківські виписки 

за рахунками в національній 

та іноземній валюті (за ная-

вністю). 

7.Облікові регістри за раху-

нками 30,31,33. 

 

3 Облік  розра-

хунків з дебі-

торами  та 

кредиторами 

Облiк розрахунків з дебіторами та кредито-

рами включає: вивчення органiзацiї обліку 

розрахунків з фізичними та юридичними 

особами; документальне оформлення розра-

хункових операцій (формування рахунків - 

фактур, податкових накладних, складання 

договорів поставки); облік вексельних опе-

рацій, облік цінних паперів (акцій, облігацій, 

грошових сертифікатів); облік розрахунків з 

покупцями, замовниками; облік резервів 

сумнівних боргів; облік розрахунків із поста-

чальниками і підрядчиками. 

Студенту необхідно: провести самостійно 

звірку взаємних розрахунків з декількома 

підприємствами, та скласти акти по резуль-

татах звірки; ознайомитися з видачею гро-

шей під звіт, складанням авансових звітів, їх 

перевіркою i опрацюванням; аналітичним та 

синтетичним обліком по рахунках: 34 "Ко-

роткострокові векселі одержані", 35 "Поточні 

фінансові інвестиції”, 36 "Розрахунки з по-

купцями i замовниками", 37 "Розрахунки з 

різними дебіторами", 38 "Резерв сумнівних 

боргів", 51 "Довгострокові векселі видані", 

62 «Короткострокові векселі видані», 63 "Ро-

зрахунки з постачальниками та підрядника-

ми". 

1.Договора. 

2.Рахунок, накладна, подат-

кова накладна, акт викона-

них робіт та інше. 

3.Звіт про використання ко-

штів, виданих в під звіт з 

первинними документами. 

4.Облікові регістри за раху-

нками 18, 34, 36, 37, 38. 

5.Види договорів, рахунки, 

накладні, акти виконаних 

робіт. 

6.Кредитна угода. 

7.Облікові регістри за роз-

рахунками класу 5,6. 

 

4 Облік необо-

ротних акти-

вів 

Облік необоротних активів включає ознайо-

млення з: видам необоротних активів 

підприємства; документальним оформленням 

операцій з надходження, переміщення та 

вибуття основних засобів; пооб’єктним 

обліком основних засобів; обліком капіталь-

них інвестицій; розрахунком та обліком 

амортизації основних засобів; обліком ре-

монтів i вибуття основних засобів; обліком 

орендних операцій з основними засобами; 

обліком нематеріальних активів на 

підприємстві; обліком інвестиційної нерухо-

1.Витяг з наказу про обліко-

ву політику стосовно орга-

нізації обліку основних за-

собів та нематеріальних ак-

тивів підприємства. 

2.Акт прийома-передачі ос-

новних засобів, нематеріа-

льних активів. 

3.Акт списання основних 

засобів, нематеріальних ак-

тивів. 

4.Інвентарна картка, опис 
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мості; обліком довгострокових біологічних 

активів; обліком відстрочених податкових 

активів; обліком надходження та вибуття ін-

ших необоротних матеріальних активів; 

аналітичним та синтетичним обліком по 

рахунках: 10 "0сновнi засоби", 11 "Iншi не-

оборотні матеріальні активи", 12 "Нема-

теріальні активи", 13 "Знос необоротних ак-

тивів", 14 "Довгострокові фінансові інве-

стиції, 15 "Капітальні інвестиції"  

інвентарних карток. 

5.Розрахунок амортизації. 

6.Облікові регістри за раху-

нками 10, 11, 12, 13, 15. 

 

5 Облік  запа-

сів 

Облік запасів передбачає ознайомлення зі: 

складом запасів та їх формуванням на підп-

риємстві; органiзацiєю складського госпо-

дарства, заключення договорів про повну ма-

теріальну вiдповiдальнiсть; документообігом 

з надходження та вибуття  запасів на підпри-

ємстві; веденням карток складського обліку; 

складанням та обробкою звітів про рух мате-

ріальних цінностей; аналітичним та синтети-

чним обліком на рахунках: 20 "Виробнича 

запаси", 22 "Малоцiннi та швидкозношуванi 

предмети", 26 "Готова продукція" , 28 " То-

вари". 

 

 

1.Витяг з наказу про обліко-

ву політику стосовно орга-

нізації обліку запасів. 

2.Первинні документи з ру-

ху запасів (накладні, вимо-

ги, прибуткові ордери, акти 

на списання матеріальні зві-

ти та інше). 

3.Регістри складського облі-

ку запасів. 

4.Наказ про інвентаризацію, 

інвентаризаційних опис, акт, 

порівняльна відомість. 

5.Облікові регістри за раху-

нками 20, 22, 25, 26, 28. 

6 Облік витрат  

виробництва  

Облік витрат виробництва передбачає озна-

йомлення з: видами виробництва на 

пiдприємствi; обробкою первинних доку-

ментiв з облiку витрат виробництва i вигото-

влення продукцiї; особливостями облiку ос-

новного i допомiжних виробництв; методами 

калькулювання собiвартостi продукції; ана-

літичним та синтетичним облiком на рахун-

ках: 23 "Виробництво", 24 "Брак у вироб-

ництвi", 25 "Напiвфабрикати”. 

 

1.Калькуляція, технологічна 

карта, виробничий звіт. 

2.Журнал обліку робіт і ви-

трат. 

3.Розрахунки розподілу за-

гальновиробничих витрат 

(постійних та змінних). 

4.Облікові регістри за раху-

нками 23, 24, 26, 80-85, 91-

98. 

7 Облік праці 

та її оплати 

Облік праці та заробітної плати включає: ви-

вчення системи оплати праці, що діє на да-

ному підприємстві; ознайомлення з оброб-

кою первинних документів з обліку праці та 

її оплати, складанням розрахунково-

платіжних відомостей, обліком розрахунків 

з депонентами; аналітичним та синтетичним 

обліком на рахунку 66 "Розрахунки за випла-

тами працівникам"; контролем витрат на 

оплату праці. 

1.Табель обліку робочого 

часу. 

2.Особистий рахунок. 

3.Розрахунково-платіжна 

(розрахункова, платіжна) 

відомість. 

4.Облікові регістри за раху-

нками 64, 65, 66, 68. 

 

8 Облік  дохо-

дів і резуль-

татів діяль-

ності 

Облiк доходiв i результатiв дiяльностi перед-

бачає ознайомлення зі: складом доходiв 

пiдприємства та їх структурою; обліком до-

ходiв вiд реалiзацiї, iнших операцiйних до-

ходiв, доходiв вiд участi в капiталi, 

фiнансових та інших доходів звичайної дія-

1.Схема формування дохо-

дів та  фінансових результа-

тів від різних видів діяльно-

сті. 

2.Облікові регістри за раху-

нками 70-74, 79, 90-98. 
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льності, доходiв майбутнiх перiодiв; облiком 

фiнансових результатiв; синтетичним та 

аналiтичним облiком по рахунках: 69 "Дохо-

ди майбутнiх перiодiв", 70 "Доходи вiд ре-

алiзацiї", 71 "Інший операцiйний дохiд", 72 

"Дохiд вiд участi в капiталi", 73 "Іншi 

фiнансовi доходи", 74 "Іншi доходи". 

 

9 Облік влас-

ного капіталу 

і забезпечень 

Облiк капiталу i забезпечення зобов 'язань 

включає: ознайомлення зі складом капiталу 

пiдприємства та його структурою; облiком 

рiзних видiв капiталу; аналітичним та синте-

тичним облiком на рахунках  40 "Зареєстро-

ваний капітал", 41 "Капітал у дооцінках", 42 

"Додатковий капiтал", 43 "Резервний 

капiтал", 44 "Нерозподiленнi прибутки (не-

покритi збитки)", 45 "Вилучений капiтал", 46 

"Неоплачений капітал", 47 "3абезпечення 

маибутнiх витрат i платежiв", 48 "Цiльове 

фiнансування i цiльовi надходження" 

1.Облікові регістри за раху-

нками 40, 41, 42, 43, 44, 46. 

 

10 Порядок 

складання та 

подання фі-

нансової  

Ознайомитись з показниками балансу за 

один із останніх звітних періодів і даними 

Головної книги. 

Ознайомитись з порядком складання, стро-

ками подання і затвердження звітності, її об-

сягом на підприємстві. 

 

Форми фінансової звітності. 

Підготувати копії звiтів та 

додатки до них, аналiтичнi 

таблицi та пояснювальнi за-

писки до звiтiв, інший прак-

тичний матерiал i додати їх 

до звiту про практику в яко-

сті додатків. 

 

5. Форми і методи контролю 

Контроль за діяльністю студента на практиці проводиться  за такими формами і 

напрямками: 

1. З боку керівника практики від інституту: 

- інструктаж студентів згідно з тематичним планом практики  перед вихо-

дом на практику; 

- здійснення перевірки студентів на базі практики, надання консультацій з 

питань складання звіту; 

- прийняття захисту звіту студента у складі призначеної комісії. 

2. З боку керівника практики від установи: 

- інструктаж з техніки безпеки та протипожежної техніки; 

- дотримання встановленого режиму роботи; 

- перевірка знань за поточними записами  щоденника студента; 

- перевірка складеного  підсумкового звіту з практики; 

- складання характеристики студента, виставлення оцінки. 

 

 

 

 

 



 10 

6. Вимоги до звіту 

Результат проходження виробничої практики студент оформляє як пись-

мовий звiт. Вiн повинен мати чiтку побудову, логiчну послiдовнiсть, перекон-

ливу аргументацiю, доказовість висновкiв i обгрунтованiсть рекомендацiй. За-

гальний обсяг звiту 20-30 сторiнок (без додатків) формату А4. Лiве поле - 25 

мм, праве – 10-15 мм; верхнє i нижнє -25 мм. Інтервал між рядками –1.5. Звiт 

подається в прошитому вигляді або в швидкозшивачі. 

У Звіт включаються: 

титульний лист (Додаток В); 

основна частина; 

список використаних джерел; 

додатки. 

Основна частина звіту ділиться на розділи, перелік і послідовність яких 

визначаються змістом робочої програми з виробничої практики. 

 До Звіту додається щоденник і характеристика (Додаток Г). 

 

 

7. Підведення підсумків виробничої практики 

За день до закінчення практики звіт про практику потрібно здати керівни-

ку практики від установи для перевірки. В щоденнику керівник дає відгук і оці-

нку роботи студента на практиці, засвідчує підписами і печаткою установи (ор-

ганізації). 

Письмовий звіт про виконану роботу на практиці і щоденник студент здає 

керівнику практики від інституту, який  дає відгук і оцінку роботи студента і  

приймає рішення про допуск  до захисту звіту студентом перед комісією. Ди-

ференційна оцінка з практики враховується  на рівні з іншими оцінками, які ха-

рактеризують успішність студента. Студент, який не виконав програму  прак-

тики і одержав незадовільну оцінку з бази практики, до захисту звітів не допус-

кається, направляється на практику вдруге або відраховується  з навчального 

закладу. 

Керівник практики від інституту інформує  адміністрацію навчального 

закладу  щодо фактичних термінів проходження практики, питань організації 

практики, складу груп студентів, які пройшли практику, їх дисципліни тощо. 

 

8. Критерії  оцінки прийому звітів 

8.1. Умови переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х ба-

льну та шкалу ЕСТS 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за 

системою  ЕСТS здійснюється в такому порядку 

Кількість балів за шкалою 

Інституту 

Оцінка за національною  

шкалою 

Оцінка за  шкалою 

ЕСТS 

90-100 5 (відмінно)       А (відмінно) 

82-89 4 (добре)       В (дуже добре)  

75-81       С (добре) 
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64-74 З (задовільно)       Д (задовільно) 

60-63       Е (достатньо)  

35-59 2 (незадовільно) з можли-

вістю повторного скла-

дання 

 

FХ 

1-34 2 (незадовільно) з 

обов’язковим повторним 

курсом 

 

F 

 

 
 

8.2. Критерії  оцінки прийому звітів для студентів за 4-х бальною наці-

ональною шкалою 
 

Оцінка "відмінно".  Звіт по проходження практики повинен повністю 

розкривати зміст практики за всіма розділами, які передбачені планом. Індиві-

дуальне завдання виконане, статистичний та звітний матеріали проаналізовані 

та зроблені висновки. Студент має характеристику про роботу на базі практики 

з оцінкою "відмінно" Під час захисту відповіді на запитання чіткі і повні. 

Оцінка "добре". Проставляється за якісно складений звіт, зміст практики 

за всіма розділами розкрито, статистичний та звітний матеріали проаналізовані 

та зроблені висновки. Студент має позитивну характеристику за підписом кері-

вника підприємства, відповіді під час захисту звіту про практику правильні. 

Оцінка " задовільно". Проставляється за виконання основних питань, 

передбачених планом. В окремих розділах відсутній аналіз показників, що ха-

рактеризують господарську діяльність підприємства, організації. Звіт про про-

ходження практики оцінено керівником від підприємства, організації на "задо-

вільно". В характеристиці за підписом керівника підприємства вказані недоліки, 

відповіді на запитання в період захисту мають поверховий характер. 

Оцінка "незадовільно". У випадку, коли студент не виконав програму 

практики, або питання передбачені програмою розкриті частково, отримана не-

задовільна оцінка керівника від підприємства, організації щодо проходження 

студентом практики, характеристика негативна. В період захисту звіту про про-

ходження практики відповіді на запитання невірні, не розкривають сутності пи-

тання. 

 

Після захисту студентом звіту про практику заноситься в екзаменаційну відо-

мість та проставляється у заліковій книжці. 
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Додаток А 

                                                     Зразок 

 

на фірмовому бланку 

 

                                                                  

Директору 

Одеського торговельно- 

економічного інституту  

КНТЕУ  

Квач Я.П. 

 

 

 

 

 

Гарантійний лист 
 

 

_______________________________________ надає згоду на проходження 

              ( назва підприємства, установи) 

 

виробничої    практики  студентці (ту)  
          

___________курсу , денної  форми навчання , групи ___________ 

 

за      освітнім    ступенем       «Бакалавр» 

___________________________________________________ 

(прізвище, ім'я по батькові) 

 

з _________ до _________ 20____ р. 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи,  

підприємства   __________________   ________________ 

                                                    (підпис)     (ПІБ) 
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Додаток Б 

 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ КИЇВ-

СЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІ-

ВЕРСИТЕТУ 

 

65070, м. Одеса, вул. Інглезі, 6 

тел./факс: (048) 715-43-62, Е-mail:  oif_admin@ukr.net, код ЄДРПОУ 40397457 

 

 

№________                                                        Директору школи__________ 

 

"____"__________20__ р. 

  

 Н А П Р А В Л Е Н Н Я 

 

Студент ___ курсу _____ групи _______________________________________ 

                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові) 

 

направляється для проведення профорієнтаційної бесіди «___» ______20__ р.   

Завідувач  практики                                  О.О. Юзва 

 

 М.П.            

_______________________________________________________________ 

Лінія відрізу 

                                                                                           

                                                                                               Додається до звіту 

Д О В І Д К А 

 

Студент ___________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Провів(ла) профорієнтаційну бесіду                   «____» ________ 20__ р. 

 

в школі № _______________________________________________________ 

                                     

Директор ________________________     М.П. 

mailto:oif_admin@ukr.net
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Додаток В 

 

ОДЕСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

КИЇВСЬКОГО НАЦОНАЛЬНОГО 

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
 

 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

 

Дата і номер реєстрації __________________ 

 

 

ЗВІТ  

про проходження виробничої практики 
 

__________________________________________________________________ 
(назва бази практики) 

 

 

 Студентки ___ курсу групи ______ 

галузь знань 07 «Управління та адміністру-

вання» 

                                                         спеціальность 071»Одбік і оподаткування» 

_______________________________ 

_______________________________ 
            (ПІБ) 

Науковий керівник:  

________________________________ 
            (ПІБ) 
Кількість балів: ____Оцінка: ЄКТС:____  

 

 

Члени комісії                ______________________________________________   

    (підпис)                        (прізвище та ініціали)  

                     ____________________________________________ 

                     (підпис)                        (прізвище та ініціали)  

                             ____________________________________________ 

                     (підпис)                        (прізвище та ініціали)  

 

 

 

 

м. Одеса - 20 
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Додаток Г 

_________________________________________________________________ 
 (назва установи – бази практики) 

 

 

 

 

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
 

Студента(ки)______________________________________________________ 

                  (прізвище, ім’я, по батькові) 

групи _________, денної форми   навчання, ________ курсу 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071»Одбік і 

оподаткування» 

Одеського торговельно-економічного інституту 

Київського національного торговельно-економічного університету 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

                                                                               

 

Оцінка: _______________ 

 

Керівник практики  

від бази практики          ____________  __________________________ 
                  (підпис)                                    (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

“_____” _____________ 20__ р.      М.П. 


