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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 освітній ступень «Бакалавр», галузь знань 

07 „Управління та адміністрування” спеціальність  „Облік і оподаткування”. 

     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. 

    Для закріплення знань з курсів "Бухгалтерський облік", «Фінансовий 

облік", "Управлінський облік", "Аналіз господарської діяльності", "Аудит", 

студенти повинні пройти виробничу  практику, набути практичних навичок з 

організації і ведення на підприємствах, установах, організаціях бухгалтерсько-

го, фінансового, управлінського обліку з використанням прогресивних форм в 

умовах ринкової економіки на сучасному етапі її розвитку. 

    Тривалість проходження виробничої  практики становить 4 тижнів. Ви-

робнича практика проводиться на четвертому  курсі навчання, після закінчення 

теоретичних курсів. Тривалість проходження виробничої  практики становить 

28 календарних днів (з урахуванням субот). Практика дає змогу виконати на 

практиці завдання,  зібрати і проаналізувати практичний матеріал. 

     Виробнича практика проводиться у колективній та індивідуальній фо-

рмах, які тісно пов’язані й доповнюють одна одну. 

     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. 
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     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 підп-

риємствах, установах, організаціях і технологією різноманітних господарських 

операцій; 

 поглиблення і закріплення теоретичних знань з дисциплін циклу профе-

сійної 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, 

управлінського обліку з  використанням прогресивних форм і національних по-

ложень      (стандартів),      аналізу     фінансово-господарської діяльності підп-

риємств, організацій, внутрішнього контролю та аудиту. 

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; 

 основи технології, організації виробництва, праці і управління, податкову 

справу,    основи    цивільного    права,    трудове,    фінансове, господарське за-

конодавства; 
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 методику аналізу використання активів підприємства, оцінки фінансового 

стану; 

 методологію і техніку проведення   внутрішнього контролю, аудиту на підпри-

ємстві для забезпечення достовірної   облікової і звітної інформації про діяль-

ність підприємства, дотримання законності операцій; 

 вимоги до безпеки діяльності по санітарно-гігієнічним нормам. 

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; 

 здійснювати контроль (аудит) за відображенням на рахунках бухгалтерського 

обліку всіх господарських операцій, за веденням касових операцій, раціональ-

ним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів; 

 на підставі оперативних облікових даних, фінансової, статистичної звітності 

аналізувати результати діяльності підприємства, проводити аудиторські переві-

рки, складати висновки з оцінки фінансового стану суб'єкта господарювання, 

виявляти внутрішньогосподарські резерви покращення діяльності, розроблюва-

ти конкретні заходи з усунення порушень; 

 здійснювати контроль за наявністю засобів захисту та забезпечення умов праці 

персоналу. 

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. Якщо окремі питання програми не можуть бути виконані студентами, то 

керівнику практики необхідно замінити їх іншими. 

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, аудиту і статис-

тика підбирати   для себе місця проходження практики і подати завідувачу 

практикою гарантійний лист (Додаток А) щодо проходження виробничої прак-

тики.  

Підприємства та установи  повинні мати достатній обсяг інформації, мо-

жливість надання практикантам робочих місць. 
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Перелік баз практики затверджується наказом по інституту. Керівництво і 

контроль за проходженням студентами практики здійснюють завідувач практи-

ки, викладачі кафедри 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; 

 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. 
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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; 

 за     умови     тимчасового     виконання     посадових     обов'язків нести від-

повідальність за доручену роботу та її результати   нарівні з робітниками підп-

риємства; 

 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. 

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 Д) 

 

4. Календарно-тематичний  план виробничої практики 

Зразок  примірного календарно-тематичного плану, який складається  

виходячи з бази практики (підприємницькі структури) 
№ 

п/п 

Назва теми або відділів  Календарні строки 

проходження практи-

ки (кількість календа-

рних днів)  

Дата Прізвище 

1 2 3 4 5 

“БУХГАЛТЕРСЬКИЙ  ОБЛІК” 

1 Загальна характеристика базового під-

приємства 

2   

2 Методика організації  бухгалтерського 

обліку на підприємстві 

2   

3 Баланс підприємства. 2   

4 Фінансова звітність 2   

“ФІНАНСОВИЙ  ОБЛІК”, “АУДИТ”, “АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” 

5 Облік та аудит грошових коштів 2   

6 Облік фінансових інвестицій 1   

7 Облік та аудит дебіторської заборгова- 2   
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ності 

8 Облік та аудит основних засобів та не-

матеріальних активів 

2   

9 Облік та аудит виробничих запасів. 

Облік сировини та матеріалів. 

Облік палива та готової продукції. 

2   

10 Облік та аудит витрат на виробництво  2   

11 Облік та аудит короткострокових зо-

бов’язань. 

1   

12 Облік довгострокових зобов’язань. 1   

13 Облік та аудит праці та її оплати. 2   

14 Облік та аудит розрахунків з бюдже-

том. 

1   

15 Облік та аудит доходів, витрат і фінан-

сових результатів 

2   

16 Облік власного капіталу 1   

17 Аналіз та оцінка фінансового стану пі-

дприємства 

3   

18 Оформлення звіту та підготовка до за-

хисту.  

6   

 Разом  36   

 

4.1. Зміст виробничої практики 
№ Назва теми об-

лікових робіт 

Перелік облікових робіт Рекомендовані документи (дода-

тки), що необхідні в звіті  

1 2 3 4 

“БУХГАЛТЕРСЬКИЙ  ОБЛІК” 

1 Загальна ха-

рактеристика 

базового під-

приємства 

1. Ознайомитись зі статутом підприємства.  

2. Дати організаційно-правову характерис-

тику базового підприємства. 

3. Ознайомитись з структурою та технологі-

чним циклом підприємства.  

 

1.Статут 

2.Організаційно-виробнича 

структура підприємства 

3.Схема технологічного цик-

лу 

2 Методика 

організації  

бухгалтерсь-

кого обліку 

на підприєм-

стві 

1.Ознайомитись з організацією роботи бух-

галтерського апарату. 

2. Ознайомитись з наказом про облікову по-

літику підприємства. 

3. Розробити робочий план рахунків бухгал-

терського обліку. 

4. Обґрунтувати вибір форми бухгалтерсько-

го обліку (указати переваги та недоліки) 

1. Структура бухгалтерії. 

2. Посадові інструкції бухга-

лтера. 

3. Наказ про облікову полі-

тику підприємства. 

4. Схема форми бухгалтер-

ського обліку.  

3 Баланс підп-

риємства. 

1.Ознайомитись з показниками балансу за 

один із останніх звітних періодів і даними 

Головної книги і аналітичного обліку. 

2.Співставити і визначити відповідність по-

казників балансу і даних  залишків на раху-

нках Головної книги. 

1.Зробити виписку з Голов-

ної книги і прикласти до ко-

пії балансу за період, який 

буде виділений студенту для 

роботи. 

2.Висновки по проведеній  

роботі.        
4 Фінансова 1.Ознайомитись з порядком складання, 1. Форми фінансової звітнос-
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звітність строками подання і затвердження звітності, 

її обсягом на підприємстві. 

2.Співставити вірогідність звітних форм 

№1,2, їх взаємозв’язок   з Головною книгою 

і між собою. 

ті. 

 

 

 

 

“ФІНАНСОВИЙ  ОБЛІК”, 

“АУДИТ”, “АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” 

1 Облік та ау-

дит грошо-

вих коштів 

1.Оформити первинні касові документи, 

здійснити їх перевірку, бухгалтерську оброб-

ку та запис в  облікові регістри. 

2.Ознайомитись з розрахунком ліміту залиш-

ку готівки, здійснити самостійно розрахунок  

ліміту. 

3. Ознайомитись з порядком відкриття та ви-

дами  рахунків у банках, формами безготів-

кових розрахунків. 

4. Оформити банківські документи, здійсни-

ти перевірку, бухгалтерську обробку та запис 

в  облікові регістри виписок банку по рахун-

кам підприємства у банках. 

5.Прийняти участь в проведенні інвентариза-

ції коштів та грошових документів в касі пі-

дприємства і оформленні результатів (або 

ознайомитись з документами інвентаризації). 

6.Скласти програму аудиторської перевірки 

(внутрішній контроль) готівкових операцій в 

касі підприємства. 

7.Оформити результати аудиторської переві-

рки робочим документом. 

1.Журнал реєстрації прибу-

ткових та видаткових касо-

вих ордерів. 

2.Касова книга (сторінка, 

відповідно первинним касо-

вим документам). 

3.Касовий звіт касира. 

4.Розрахунок ліміту залиш-

ку готівки. 

5.Договір про розрахунково-

касове обслуговування, 

„Банк-Клієнт” (за наявніс-

тю). 

6.Первинні банківські доку-

менти та банківські виписки 

за рахунками в національній 

та іноземній валюті (за ная-

вністю). 

7.Заява на продаж, купівлю 

іноземної валюти (за наявні-

стю). 

8.Наказ про інвентаризацію, 

інвентаризаційний опис, акт, 

порівняльна відомість. 

9.Облікові регістри за раху-

нками 30,31. 

10.Документи внутрішнього 

аудиту (програма та резуль-

тат перевірки готівкових 

операцій в касі). 

 

2 Облік фінан-

сових інвес-

тицій 

1.Ознайомитись з видами фінансових інвес-

тицій, які здійснює підприємство. 

2.Визначити ефективність (дохід) від фінан-

сових інвестицій. 

3.Ознайомитись з методом обліку довгостро-

кових фінансових інвестицій та їх оцінкою. 

4.Визначити місце фінансових інвестицій у 

облікових регістрах та  фінансовій звітності.  

1.Первинні документи з ру-

ху фінансових інвестицій. 

2.Облікові регістри за раху-

нками 14, 35. 

3.Форми фінансової звітнос-

ті. 

 

 

 

3 Облік та ау-

дит дебітор-

ської забор-

гованості 

1.Ознайомитись з організацією обліку розра-

хунків з покупцями та замовниками (первин-

ні документи, облікові регістри). 

2.Проаналізувати стан розрахунків з дебіто-

рами, та наявність резерву  сумнівних боргів. 

1.Договора. 

2.Рахунок, накладна, подат-

кова накладна, акт викона-

них робіт та інше. 

3.Звіт про використання ко-



 9 

3.Визначити дебіторську заборгованість за 

видами та терміном погашення. 

4.Скласти та перевірити звіт про викорис-

тання коштів, виданих під звіт. 

5.Скласти програму аудиторської перевірки 

(внутрішній контроль) дебіторської заборго-

ваності. 

6.Оформити результати аудиторської переві-

рки робочим документом. 

штів, виданих в під звіт з 

первинними документами. 

4.Облікові регістри за раху-

нками 18, 34, 36, 37, 38. 

5.Документи внутрішнього 

аудиту (програма та резуль-

тат перевірки стану дебітор-

ської заборгованості). 

 

 

4 Облік та ау-

дит основних 

засобів та 

нематеріаль-

них активів 

1.Скласти класифікацію основних засобів та 

нематеріальних активів підприємства. 

2.Ознайомитись з документальним оформ-

ленням руху основних засобів, нематеріаль-

них активів. 

3.Скласти первинні документи та інвентарну 

картку на прикладі окремого об’єкта. 

4.Ознайомитись з організацією синтетичного 

обліку руху основних засобів та нематеріа-

льних активів. 

5.Визначити метод нарахування амортизації 

об’єктів відповідно наказу про облікову по-

літику. 

6.Зробити розрахунок амортизації окремого 

об’єкта за різними методами нарахування 

амортизації та зробити висновки. 

7.Прийняти участь в проведенні інвентариза-

ції основних засобів та нематеріальних акти-

вів і оформленні результатів (або ознайоми-

тись з документами інвентаризації). 

8.Скласти програму аудиторської перевірки 

(внутрішній контроль) основних засобів та 

нематеріальних активів. 

9.Оформити результати аудиторської переві-

рки робочим документом. 

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 

інвентарних карток. 

5.Розрахунок амортизації. 

6.Наказ про інвентаризацію, 

інвентаризаційних опис, акт, 

порівняльна відомість. 

7.Облікові регістри за раху-

нками 10, 11, 12, 13, 15. 

8.Документи внутрішнього 

аудиту (програма та резуль-

тат перевірки основних за-

собів та нематеріальних ак-

тивів). 

5 Облік та ау-

дит виробни-

чих запасів, 

сировини та 

матеріалів, 

палива та го-

тової проду-

кції 

1.Скласти класифікацію запасів на підприєм-

стві. 

2.Ознайомитись зі складовими первісної вар-

тості запасів та методами оцінки запасів при 

їх вибутті на підприємстві. 

3.Оформити первинні документи з руху запа-

сів. 

4.Ознайомитись з організацією аналітичного 

та синтетичного обліку руху запасів. 

5. Прийняти участь в проведенні інвентари-

зації запасів і оформленні результатів (або 

ознайомитись з документами інвентаризації). 

6. Скласти програму аудиторської перевірки 

(внутрішній контроль) запасів. 

7.Оформити результати аудиторської переві-

рки робочим документом. 

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.Розрахунок транспортно-

заготівельних витрат, торго-

вої націнки. 

5.Наказ про інвентаризацію, 

інвентаризаційних опис, акт, 

порівняльна відомість. 

6.Облікові регістри за раху-
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нками 20, 22, 25, 28. 

7. Документи внутрішнього 

аудиту (програма та резуль-

тат перевірки запасів). 

6 Облік та ау-

дит витрат на 

виробництво  

1.Ознайомитись зі складом витрат на базо-

вому підприємстві: за елементами та статями 

калькуляції. 

2.Визначити методи обліку витрат, об’єкти 

обліку витрат і об’єкти  калькулювання. 

 

3.Проаналізувати схему обліку  та розподілу 

загальновиробничих витрат. 

4.Ознайомитись зі складом адміністративних 

витрат та порядком їх списання. 

5.Ознайомитись з організацією зведеного об-

ліку витрат. 

6.Визначити методи калькулювання вироб-

ничої собівартості продукції, робіт (послуг) 

на базовому підприємстві. 

7.Порядок відображення витрат в формах  

фінансовій  звітності. 

8. Скласти програму аудиторської перевірки 

(внутрішній контроль) витрат і собівартості 

продукції, робіт (послуг). 

9.Оформити результати аудиторської переві-

рки робочим документом. 

1.Калькуляція. 

2.Технологічна карта. 

3.Виробничий звіт. 

4.Журнал обліку робіт і ви-

трат. 

5.Акти виконаних робіт. 

6.Розрахунки розподілу за-

гальновиробничих витрат 

(постійних та змінних). 

7.Облікові регістри за раху-

нками 23, 24, 26, 80-85, 91-

97, 99. 

8. Документи внутрішнього 

аудиту (програма та резуль-

тат перевірки витрат і собі-

вартості продукції, робіт 

(послуг). 

 

 

7 Облік та ау-

дит поточних  

зобов’язань. 

Облік довго-

строкових 

зобов’язань. 

1.Ознайомитись з порядком укладання дого-

ворів з постачальниками і підрядниками. 

2.Визначити поточні зобов’язань  за видами 

та терміном погашення. 

3.Проаналізувати стан розрахунків з креди-

торами. 

4.Оформити первинні документи за розраху-

нками з постачальниками і підрядниками та 

по іншим операціям. 

5.Ознайомитись з порядком кредитування 

банками базового підприємства, змістом кре-

дитної угоди, порядком нарахування відсот-

ків, об’єктом застави. 

6. Ознайомитись з організацією синтетично-

го і аналітичного обліку позик банку. 

7.Виконати перевірку, бухгалтерську оброб-

ку виписок банку з позичкового рахунку і 

здійснити їх запис до облікового регістру. 

8.Скласти облікові регістри за розрахунками. 

9. Скласти програму аудиторської перевірки 

(внутрішній контроль) поточних зобов’язань. 

10.Оформити результати аудиторської пере-

вірки робочим документом. 

1.Види договорів. 

2.Рахунки. 

3.Накладні. 

4.Акти виконаних робіт. 

5.Платіжні доручення. 

6.Виписки банку. 

7.Кредитна угода. 

8.Виписки банку з позичко-

вого рахунку. 

9.Облікові регістри за роз-

рахунками класу 5,6. 

10. Документи внутрішньо-

го аудиту (програма та ре-

зультат перевірки поточних 

зобов’язань). 

 

8 Облік та ау-

дит праці та 

її оплати. 

1.Ознайомитись з: 

- порядком оформлення прийняття, звільнен-

ня, надання відпусток, ведення трудових 

1.Кадрові документи. 

2.Табель обліку робочого 

часу. 
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книжок; 

- організацією обліку використання робочого 

часу; 

- формами і системами оплати праці; 

- порядком оформлення розрахунків з робіт-

никами і службовцями і виплати їм заробіт-

ної плати; 

- організацією синтетичного і аналітичного 

обліку; 

 

- порядком нарахування єдиного соціального 

внеску до Пенсійного фонду; 

- порядком складання і подання звітності до 

Пенсійного фонду та ФС. 

2.Нарахувати заробітну плату працівникам, 

здійснити розрахунок утримань та нараху-

вань. 

3.Заповнити облікові регістри. 

4. Скласти програму аудиторської перевірки 

(внутрішній контроль) розрахунків з оплати 

праці та соціального страхування. 

5.Оформити результати аудиторської переві-

рки робочим документом. 

3.Первинні документи. 

4.Особистий рахунок. 

5.Розрахунково-платіжна 

(розрахункова, платіжна) 

відомість. 

6.Реєстр депонованої заро-

бітної плати. 

7.Облікові регістри за раху-

нками 64, 65, 66, 68. 

 

8.Звіт до Пенсійного фонду, 

форма 1-ДФ.  

9. Документи внутрішнього 

аудиту (програма та резуль-

тат перевірки зобов’язань). 

 

9 Облік та ау-

дит розраху-

нків з бю-

джетом. 

1.Ознайомитись з системою оподаткування 

базового підприємства.  

2.Скласти перелік загальнодержавних, місце-

вих податків та зборів, які сплачує базове пі-

дприємство. 

3.Скласти розрахунок податків та зборів, за-

повнити відповідні форми податкової звітно-

сті. 

4.Скласти платіжні доручення на перераху-

вання платежів до бюджету. 

5. Скласти програму аудиторської перевірки 

(внутрішній контроль) розрахунків з бюдже-

том. 

6.Оформити результати аудиторської переві-

рки робочим документом. 

1.Свідотства платника пода-

тків. 

2.Платіжні доручення. 

3.Розрахунки бухгалтерії. 

4.Форми податкової звітно-

сті. 

5.Облікові регістри за раху-

нками 64, 98. 

6. Документи внутрішнього 

аудиту (програма та резуль-

тат перевірки розрахунків з 

бюджетом). 

10 Облік та ау-

дит доходів, 

витрат і фі-

нансових ре-

зультатів 

1.Ознайомитись з обліком доходів від зви-

чайної і надзвичайної діяльності. 

2.Визначити порядок формування фінансо-

вих результатів діяльності. 

3.Ознайомитись з обліком використання 

прибутку та порядком відображення прибут-

ку та збитків у звітності. 

4.Визначити фінансовий результат діяльності 

підприємства за звітний період. 

5. Скласти програму аудиторської перевірки 

(внутрішній контроль) доходів і фінансових 

результатів. 

6.Оформити результати аудиторської переві-

рки робочим документом. 

1.Схема формування дохо-

дів та  фінансових результа-

тів від різних видів діяльно-

сті. 

2.Облікові регістри за раху-

нками 70-75, 79, 90-99. 

3.Документи внутрішнього 

аудиту (програма та резуль-

тат перевірки доходів, ви-

трат і фінансових результа-

тів). 
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11 Облік влас-

ного капіталу 

1.Ознайомитись з організаційно-правовою 

формою підприємства. 

2.Ознайомитись з : 

- засновницькими документами підприємст-

ва; 

- документальним оформленням внесків за-

сновників; 

- документальним оформленням випуску ак-

цій; 

 

- документальним оформленням змін власно-

го капіталу. 

3.Ознайомитись з організацією синтетичного 

та аналітичного обліку власного капіталу. 

1.Статут, Установчий дого-

вір. 

2.Протоколи зборів. 

3.Виписки банку з рахунку 

для формування статутного 

капіталу. 

4.Акти прийома-передачи 

внесків (негрошова форма). 

5.Облікові регістри за раху-

нками 40, 41, 42, 43, 44, 46. 

 

12 Аналіз та 

оцінка фі-

нансового 

стану підп-

риємства 

1.Експрес-аналіз бухгалтерської звітності. 

2.Аналіз ліквідності та платоспроможності 

підприємства.  

3.Аналіз руху грошових коштів.  

4.Аналіз   фінансової    стійкості підприємс-

тва.     

5.Аналіз    ділової активності підприємства.  

1.Таблиці 

2.Висновки 

 

 

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. 

 

6. Вимоги до звіту 

Результати  проходження практики студент оформлює як письмовий звіт. Звіт 

формується поступово в процесі проходження практики.  Він повинен мати чіт-

ку побудову, логічну послідовність. 

Звіт повинен містити: 

- титульний лист  (Додаток В); 

- зміст (вступ, назва розділів, що розкриваються в звіті); 

- вступ (мета і завдання практики, питання, що становлять зміст звіту); 

- розділи  звіту (зміст виконаних робіт програми практики: загальна харак-

теристика базового підприємства, методика організації  бухгалтерського 
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обліку на підприємстві, документи внутрішнього аудиту (програма та ре-

зультат перевірки – за вибором практиканта, аналіз та оцінка фінансового 

стану підприємства); 

- список використаної літератури; 

- додатки; 

- щоденник; 

- характеристику (Додаток Г).      

Основна частина звіту ділиться на розділи, перелік і послідовність яких визна-

чаються змістом робочої програми з виробничої практики. 

 

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.Критерії  оцінки прийому звітів з виробничої практики для студентів 

в умовах кредитно-модульної системи навчання 
 
Рівень компетен-

тності 

Оцінка за  

шкалою 

ЕСТS 

Кількість 

балів за 

шкалою 
інституту 

Оцінка за наці-

ональною шка-

лою 

 

Критерії  оцінки 

1 2 3 4 

 

5 

Високий (твор-

чий) 

А (відмін-

но) 

 

90-100 5,0 (відмінно) 

 
Студент: 

- вільно володіє навчальним матеріалом на 

підставі, всього комплексу вивченої спеціа-

льності, обліково-економічної літератури, за-

конодавчо-нормативної  бази;  

- глибоко і повно оволодів понятійним апара-

том; 

- демонструє культуру спеціальної мови і ви-

користовує сучасну термінологію;  

- вільно та аргументовано висловлює  власні 

думки, визначає програму особистої пізнава-
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льної діяльності, вміє самостійно здобувати 

знання; 

- цілісно, системно, у логічній послідовності 

дає відповідь на поставлені запитання;  

- демонструє здібності аналітичного мірку-

вання, уміння робити порівняння, моделюва-

ти дії і події, аналізувати різну інформацію з 

питання і знаходити вірне рішення проблеми; 

- уміє пов'язувати теорію з практикою: розв'я-

зує практичні задачі, виробничі ситуації; са-

мостійно оцінює різноманітні виробничі об-

лікові ситуації, використовує набуті знання і 

вміння в нестандартних ситуаціях, перекон-

ливо аргументує особисте рішення; 

- виявляє творчий підхід до виконання інди-

відуальних та колективних  завдань під час 

самостійної роботи; без допомоги викладача 

знаходить джерела інформації і використовує 

одержані відомості відповідно до мети і за-

вдань власної пізнавальної діяльності;    

- використовує свої знання в науковій роботі, 

виявляє творчі здібності;  

- студент   розуміє    економічний    зміст    

господарських    операцій, користується бух-

галтерським понятійним апаратом, досконало 

володіє професійними навиками та уміннями, 

вміє безпомилково організувати первинний 

облік, скласти необхідні розрахунки, здійс-

нити перевірку, бухгалтерську   обробку   до-

кументів,    складати    і    читати   регістри 

бухгалтерського обліку,  форми звітності та 

довідки управлінням, збирати і систематизу-

вати результати власних спостережень;  

- звіт з виробничої практики    складено  і  

оформлено відповідно з вимогами  (звіт   має   

всі   структурні   елементи,   щоденник   міс-

тить описання виконаних студентом під час 

практики облікових робіт, їх виконання підт-

верджене прикладеними бухгалтерськими до-

кументами та розрахунками), акуратно, 

представлено для перевірки своєчасно, має 

позитивні відгук керівника практики бід ба-

зового підприємства; 

- студентом виконано  100% програми прак-

тики;  

- на підставі проведеного дослідження і ви-

конаних під час практики облікових робіт 

студентом зроблені  і представлені у звіті 

ґрунтовні висновки  та розроблено  пропози-

ції щодо підвищення якості і ефективності 

облікових робіт на  підприємстві. 
Достатній (конс-

тр. – варіативний 

В(дуже 

добре) 
82-89 4 (добре)  
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    Студент:  

- вільно володіє навчальним матеріалом у 

повному обсязі, на підставі всього  комплек-

су  вивченої спеціальної літератури   і   зако-

нодавчо-нормативної бази; вільно (самостій-

но) застосовує його при розв'язанні стандарт-

них практичних облікових ситуацій і профе-

сійних завдань;  

 -   демонструє   здібності   аналітичного   мір-

кування,   уміння   робити порівняння, аналі-

зувати різну інформацію;  

- може виконувати необхідні розрахунки;  

- демонструє цілісність, системність, логічну 

послідовність виконання завдання; 

- припускає одну-дві несуттєві (не принципо-

ві) помилки, самостійно виправляє їх, доби-

раючи переконливі аргументи на підтвер-

дження своїх дій; 

- форма і зміст відповіді мають окремі неточ-

ності; 

- студент розуміє економічний зміст госпо-

дарських операцій, користується бухгалтерсь-

ким понятійним апаратом, демонструє куль-

туру спеціальної економічної мови і викорис-

товує сучасну термінологію,  добре володіє 

професійними навичками та уміннями, вміє 

організувати первинний облік, здійснити пе-

ревірку, бухгалтерську обробку документів, 

складати  читати регістри бухгалтерського 

обліку, форми звітності та довідки управлін-

цям, збирати і систематизувати результати 

власних досліджень; 

- звіт з виробничої практики складено і 

оформлено  відповідно  з вимогами (звіт має 

всі структурні елементи, щоденник містить 

описання виконаних студентом під час прак-

тики облікових робіт, їх виконання підтвер-

джене прикладеними бухгалтерськими доку-

ментами та розрахунками), акуратно, пред-

ставлено для перевірки своєчасно, має пози-

тивні відгук керівника практики від базового 

підприємства та рецензію керівника практики 

від навчального закладу; 

- студентом виконано не менше 90% програми 

практики;   

- на підставі проведеного дослідження і ви-

конаних під час практики облікових робіт 

студентом зроблені і представлені у звіті 

ґрунтовні  

висновки та розроблено не менше ніж  2-3 

пропозиції щодо підвищення якості і ефекти-

вності облікових  робіт  на базовому підпри-
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ємстві. 
 С 

(добре) 

75-81 4 (добре)  

    Студент: 

- володіє  навчальним  матеріалом  у повному 

обсязі,  на підставі  всього комплексу вивченої 

спеціальної літератури і законодавчо-

нормативної бази; 

- здатний застосовувати   вивчений   матері-

ал  на рівні стандартних ситуацій; наводити 

окремі власні приклади на підтвердження пе-

вних тверджень;  

- вміє зіставляти, узагальнювати, системати-

зувати інформацію під  керівництвом викла-

дача, застосовувати її на практиці, контролю-

вати  власну навчальну діяльність;  

- студент розуміє економічний зміст госпо-

дарських операцій,  користується бухгалтер-

ським понятійним апаратом, демонструє  ку-

льтуру спеціальної економічної мови, викори-

стовує сучасну  термінологію, володіє профе-

сійними навиками та уміннями, вміє  робити 

необхідні розрахунки, організувати первин-

ний облік, здійснити  перевірку, бухгалтерсь-

ку обробку документів, складати і читати  ре-

гістри бухгалтерського обліку, форми звітно-

сті та довідки  управлінням, збирати і систе-

матизувати результати власних  досліджень;  

- студент грамотно викладає відповідь, але 

зміст і форма відповіді  мають окремі неточ-

ності; студент припускає дві-три не принци-

пові  помилки (наприклад: не методичні, а 

арифметичні помилки) які під  керівництвом 

викладача вміє виправити, добираючи при 

цьому  аргументи для підтвердження певних 

дій;  

- звіт з виробничої практики    складено  і  

оформлено відповідно з  вимогами   (звіт   

має   всі   структурні   елементи,   щоденник   

містить  описання виконаних студентом під 

час практики облікових робіт, їх  виконання 

підтверджене прикладеними бухгалтерськими 

документами  та розрахунками), акуратно, 

представлено для перевірки своєчасно, має 

позитивні відгук керівника практики від ба-

зового підприємства та рецензію керівника 

практики від навчального закладу;  

- студентом виконано не менше 80% програ-

ми практики; на підставі  проведеного дослі-

дження і виконаних під час практики обліко-

вих  робіт студентом зроблені і представлені у 

звіті ґрунтовні висновки та  розроблено не 

менше ніж 2 пропозиції щодо підвищення 
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якості і ефективності облікових робіт на базо-

вому підприємстві  
Середній (репро-

дуктивний) 

Д 

(задо 

вільно) 

64-74 3 (задовільно)  

    Студент:  

- володіє навчальним матеріалом на репроду-

ктивному рівні; 

- виявляє знання і розуміння основних поло-

жень навчального матеріалу, але викладає 

його неповно, непослідовно, припускається 

неточностей у визначенні понять, у застосу-

вати знань для вирішення практичних задач, 

не вміє доказово обґрунтувати свої думки; 

- завдання  виконує але припускає 1-2 методо-

логічні помилки; 

- з допомогою викладача  може аналізувати  

навчальний  матеріал, порівнювати та роби-

ти висновки, виправляти припущені помилки, 

- студент розуміє економічний зміст не всіх 

господарських операцій користується бух-

галтерським понятійним апаратом, володіє 

методикою виконання облікових робіт, але 

не достатньо розуміє  зміст бухгалтерських 

документів;  

- звіт з виробничої практики складено і 

оформлено відповідно з вимогами (звіт 

має всі структурні елементи, щоденник міс-

тить описання виконаних студентом під час 

практики облікових  робіт, їх  виконання під-

тверджене прикладеними бухгалтерськими 

документами та розрахунками), акуратно, 

представлено для перевірки своєчасно, має  

відгук керівника практики від базового підп-

риємства, зауваження зазначені в рецензії ке-

рівника практики від навчального закладу до 

захисту студентом усунено; 

- студентом виконано не менше 70% програми  

практики; 

- на підставі проведеного дослідження , вико-

наних під час практики облікових робіт сту-

дентом зроблені і представлені  у звіті  ви-

сновки та розроблено не менше ніж  1  про-

позицію щодо підвищення якості  і ефекти-

вності облікових робіт на базовому підпри-

ємстві. 
 Е 

(достат 

ньо) 

60-63 3 (задо- 

вільно) 
 

    Студент:  

- володіє навчальним   матеріалом   на  ре-

продуктивному  рівні,   або  частково володіє   

навчальним   матеріалом,   здатний   з   допо-

могою  викладача логічно підтвердити значну 



 18 

його частину;  

- виявляє   знання   і   розуміння   основних   

положень   навчального  матеріалу, але ви-

кладає його неповно, непослідовно, припус-

кається  неточностей у визначенні понять, у 

застосуванні знань для вирішення  практич-

них задач, не вміє доказово обґрунтувати свої 

думки;  

- завдання виконує але припускає 2-3 методо-

логічні помилки;  

-  з  допомогою  викладача  може  аналізувати   

навчальний   матеріал,  виправляти припу-

щені помилки але при цьому відповідає не 

на всі  додаткові питання викладача;  

- студент розуміє економічний зміст не всіх 

господарських операцій, не впевнено користу-

ється бухгалтерським понятійним апаратом, 

володіє  методикою виконання облікових ро-

біт, але не достатньо розуміє зміст  бухгал-

терських документів;  

- звіт з виробничої практики    складено  і  

оформлено відповідно з  вимогами   (звіт   

має   всі   структурні   елементи,   щоденник   

містить  описання виконаних студентом під 

час практики облікових робіт, їх  виконання 

підтверджене прикладеними бухгалтерськими 

документами  та розрахунками), акуратно, 

представлено для перевірки своєчасно,  має  

відгук керівника практики від базового підп-

риємства, недоліки і  зауваження , зазначені в 

рецензії керівника практики від навчального  

закладу до захисту студентом усунено, шля-

хом доопрацювання;  

- студентом виконано не менше 60% програми 

практики;  

- на підставі проведеного дослідження і ви-

конаних під час практики  облікових робіт 

студентом зроблені і представлені у звіті ви-

сновки та  розроблені декілька загальних 

пропозицій щодо підвищення якості і  ефек-

тивності облікових робіт, які не носять прик-

ладний характер 
Низкий 

(репродук. про-

дукт) 

FX 
 

35-59 2 (незадо 

вільно) з мож-

ливістю  по-

вторного скла-
дання 

 

    Студент: 

- має розрізнені  безсистемні  знання;. 

- володіє навчальним матеріалом на елемен-

тарному рівні засвоєння, викладає його без-

ладно, уривчастими реченнями; 

- припускає помилки у  визначенні  термінів, 

як, приводять  послідовності, припускає по-
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милки, як, призводять до порушення чинно-

го законодавства, не володіє методикою 

складання форм звітності підприємства і не 

розуміє змісту облікових регістрів; 

- припускає принципові помилки при вирі-

шенні типових ситуацій, не правильно вико-

нує необхідні розрахунки; 

- студент не відповідає (або дає неповні, не-

правильні відповіді,) на  основні та додаткові 

питання викладача;    

-  звіт з виробничої практики    складено , 

оформлено   з порушенням вимог (звіт має не 

всі структурні елементи, щоденник містить 

перелік  виконаних   студентом   під   час   

практики   облікових   робіт  без їх   описан-

ня ,    їх   виконання,   не   в   достатній кілько-

сті,   підтверджене  прикладеними     бухгал-

терськими    документами    та розрахун-

ками), акуратно,  представлено для переві-

рки своєчасно, має відгук керівника прак-

тики від базового підприємства, який містить 

суттєві зауваження щодо знань та умінь сту-

дента, його професійних навичок , зазначені 

в рецензії керівника практики  від навчаль-

ного  закладу  недоліки  до захисту студен-

том не усунено; 

-  студентом виконано більше 50% програми 

практики; 

-  на підставі проведеного дослідження і ви-

конаних під час практики облікових робіт 

студентом    не зроблені і не представлені 

у звіті висновки,  відсутні будь-які пропо-

зиції щодо підвищення якості і  ефективно-

сті облікових робіт на  базовому підприємст-

ві. 
Дуже низкьий 
(безкомпетент 

ний) 

F 
 

1-34 2 (Незадо 

вільно) з обо 

в’язковим  

повторним 
курсом 

 

 

 

 

 
    Студент: 

- володіє навчальним матеріалом на рівні 

елементарного розпізнання і відтворення 

окремих фактів, елементів, об’єктів, що поз-

начається студентом окремими словами чи 

реченнями;  

- демонструє повне незнання і нерозуміння 

навчального матеріалу, не відповідає на осно-

вні і додаткові питання викладача;  

- відмовляється від відповіді (або виконання  

облікових робіт) без будь-яких аргументів;  

-  звіт з виробничої практики    складено і 
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оформлено   зі значними  порушенням вимог 

(звіт не має  структурних елементів, щоден-

ник не містить описання  виконаних   студе-

нтом   під   час   практики   облікових   робіт,    

їх   виконання підтверджене незначною кіль-

кістю  прикладених     бухгалтерських    

документів), представлено для перевірки 

не своєчасно, має негативний відгук керів-

ника  практики від базового підприємства,  

зауваження, зазначені в рецензії керівника 

практики  від навчального  закладу  недолі-

ки  до захисту студентом не усунено,  про-

грама практики до захисту звіту студентом не 

доопрацьована;  

-  студентом виконано менше 50% програми 

практики; 

-  на підставі проведеного дослідження і ви-

конаних під час практики облікових робіт 

студентом    не зроблені і не представлені 

у звіті висновки,  відсутні будь-які пропо-

зиції щодо підвищення якості і  ефективно-

сті облікових робіт на  базовому підприємст-

ві.  

Програма практики студентом не виконана з 

неповажних причин.  
 

 

 

 

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

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

тання. 

 

8.3. Умови переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну 

та шкалу ЕСТS 

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

стемою  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) 

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 

Після захисту студентом звіту про практику заноситься в екзаменаційну 

відомість та проставляється у заліковій книжці. 
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Додаток А 

                                                            

                                                             Зразок   

На фірмовому  бланку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарантійний лист 
 

 

___________________________________ надає згоду на проходження 
                      ( назва підприємства, установи) 

 

виробничої (переддипломної) практики студентці(ту) 

 

____________________курсу ___________________групи 

за  освітньо-кваліфікаційним рівнем ____________________ 

__________________________________________________ 
("Молодший спеціаліст"," Бакалавр"  "Спеціаліст") 

__________________________________________________ 
(прізвище, ім'я по батькові) 

 

з ___ до ____ _________201_ р. 

 

Керівник установи, підприємства ___________________________________ 
(підпис) 

 

 

 

 

 

Директору  ОТЕІ    КНТЕУ                                                                             
Квач Я.П. 
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Додаток Б 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 

 

65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаївської дивізії, 6 

тел./факс 715 – 43 – 62, 61 – 07 – 25, Е-mail:  ofk@te.net.ua 

 

 

№________                                                          

Директору школи__________ 

 

"_____"__________201 _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 "__"____201 _р. 

 

Завідувач  практикою_____________________________________________                                                   

 

 М.П.            

Лінія відрізу 

                                                                                            

 
Додається до звіту 

Д О В І Д К А 

 

Студент ____________________________________________________________ 
                                                 (прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Провів (ла) профорієнтаційну бесіду                "____"________2017___р. 

 

В школі № ____________________________________________________ 

  

                                     

                              Директор __________________________ 

 

М.П. 

 

 

 

mailto:ofk@te.net.ua
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Додаток В 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

КИЇВСЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

про проходження виробничої 

практики 
 

_________________________________________________________________ 
назва установи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студента (ки)_______групи, 

галузь знань 07 „Управління та 

адміністрування” спеціальність  

„Облік і оподаткування” 

 

____________________________ 
           прізвище, ім'я, по батькові 

 

 

____________________________ 
                  керівник практики 
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Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

 

Студента   
         ІV          курсу                     групи 

 
ОДЕСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ  

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка   
 

Керівник практики  

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

 

 

 “      ”             20       р. 

 

М.П. 
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                                                                                                                   Додаток Д 

Календарний графік проходження практики 

 

№ 

п/п 

Назва робіт, тем та струк-

турних підрозділів 

підприємства 

Кількість календа-

рних днів 

 

Дата 

Прізвище, 

ініціали, по-

сада керівни-

ка практики 

1 2 
3 

 
4 5 

1.     

     

     

     

     

 Разом    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


