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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Практика студентів вищих навчальних закладів передбачає безперервність 
та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу 

практичних знань і умінь відповідно до різних освітніх рівнів.  

Відповідно до «Положення про проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів України» № 93 від 08.04.1993 р. практика студентів є 
невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів і проводиться 

на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на 

сучасних підприємствах і організаціях різних галузей господарства, освіти, 
культури, торгівлі і держаного управління.  

Метою  проходження  практики  є систематизація, закріплення та 

поглиблення теоретичних та практичних знань з фінансового та податкового 

обліку, звітності, аудиту й аналізу, застосовування їх для вирішення конкретних 
облікових задач; придбання професійних умінь та практичних навичок 

організації й техніки ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, аудиту 

й аналізу; накопичення досвіду практичної роботи зі спеціальності та вміння 
використовувати знання в реальних бізнесових умовах, що постійно змінюються; 

розвиток професійних якостей особистості майбутнього фахівця, його 

пізнавальної активності, оволодіння методикою емпіричного дослідження, 

узагальнення та логічного викладення його результатів. 
Основні задачі практики, які мають бути вирішені для досягнення 

вищезазначеної мети: 

- закріпити теоретичні знання шляхом усвідомлення та дослідження питань 
програми, навчитися застосовувати одержані знання, навички та вміння у 

професійній діяльності, при цьому навички набувають шляхом багатократ-

ного повторення облікових процедур та прийомів; 

- з’ясувати зовнішні та внутрішні фактори середовища, в якому функціонує 

базове підприємство, вивчити організаційно-технологічні особливості його 

господарської діяльності, їхній вплив на побудову обліку та контролю;  

- вивчити й критично оцінити чинну практику обліку, визначити рівень його 

комп’ютеризації; 

- оволодіти дієвими формами й методами контролю облікових об’єктів, 
сучасними  аналітичними технологіями;  

- виробити навички практичного застосування методик аудиту облікових 

об’єктів,  

- виконуючи індивідуальне завдання по визначенню та вирішенню 

проблемних 

питань облікової практики, зібрати необхідний практичний матеріал для 

виконання відповідних навчальному плану робіт, а також для підготовки 
наукових статей та доповідей на наукові конференції. 

В результаті проходження практики студент повинний знати: 

- роль, місце і завдання обліково-контрольної служби підприємства та 
перспективи розвитку наукових і практичних знань з обліку і аудиту;  
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- загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку, їх сутність; 

- систему фінансового, податкового та управлінського обліку, контролю;  

- порядок застосування П(С)БО, законодавчих та нормативних актів за 

видом діяльності базового підприємства;  

- економіко-правові, фінансові та облікові процеси, які відбуваються на 
підприємстві, їх взаємозв’язок;  

- функції та відповідні процедури, які виконує обліковий персонал з 

організації збереження та раціонального використання матеріальних, 
грошових, фінансових та трудових ресурсів. 

Вміти: 

- користуватись бухгалтерським понятійним апаратом; 

- вести первинний облік; 

- виконувати необхідні розрахунки; 

- здійснювати перевірку, бухгалтерську обробку документів; 

- складати бухгалтерські регістри та форми зовнішньої й внутрішньої 

звітності,  читати їх, тобто надавати бухгалтерську інтерпретацію 

інформації, яку вони містять; 

- використовувати обліково-звітну інформацію для аналізу господарської 

діяльності підприємства; 

- систематизуючи результати власних спостережень і досліджень, надавати 
оцінку чинній практиці обліку і контролю, розробляти рекомендації щодо її 

удосконалення. 

Вищезазначені мета та задачі підлягають конкретизації щодо конкретних 
видів практики, передбачених навчальним планом для студентів відповідного 

фаху спеціальності «Облік і аудит». 

Основним навчально-методичним документом, що забезпечує комплексний 

підхід до організації підготовки, системності, безперервності, послідовності 
навчання студентів, є наскрізна програма практики. 

Програма  практики  складена  на підставі  освітньої характеристики 

бакалавр освітньо-професійної програми підготовки фахівців  та  «Методичних 
рекомендацій по складанню програм практики  студентів вищих навчальних 

закладів», затверджених наказом № 31-5/97 Міністерства освіти України від 

14.02.1996 р. 

Програма практики  є навчально-методичним виданням, що визначає 
порядок проведення ознайомчої практики «Вступ до фаху»  галузі знань 0305 

«Економіка та підприємництво».  

Програма практики  складена на підставі Державних стандартів, 
«Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів в 

Україні», освітніх характеристик і відповідають навчальному та робочому 

планам за напрямом підготовки  6.030509 «Облік і аудит». 

У процесі практики  відбувається  не лише  перевірка теоретичної та 
практичної підготовки студентів до самостійної роботи, але й створюються 

можливості для збагачення творчого потенціалу особистості майбутнього 

обліковця. Адже якісного навчання і виховання студентів можна досягти лише у 
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тому випадку, якщо весь спектр професійних обов’язків виконується творчо, 

систематично  здійснюється  пошук ефективних  форм і методів вирішення 

завдань відповідно до поставлених цілей. 
Практика студентів  професійного спрямування та спеціальності «Облік і 

аудит»  проводиться  у  державних і комерційних організаціях різних форм 

власності  та різних галузей економіки  з метою поглиблення отриманих 

теоретичних знань і набуття практичних навичок у галузі обліку і аудити. 
Основні складові програм практики: 

І. Організаційна та науково-методична робота зі студентами. 

ІІ. Контроль і керівництво практикою. 
ІІІ. Аналіз та оцінка результатів практики. 

Витяг з навчального плану щодо тривалості проходження ознайомчої 

практики «Вступ до фаху» для спеціальності «Облік і аудит» представлений у 

таблиці 1. 
Таблиця 1  

Вид та тривалість проходження практики 

ОКР Семестр Вид практики Тривалість 

практики 

Бакалавр 2 Ознайомча  2 тижні 

 

 

2. ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Організація практики 

Відповідальність за організацію, проведення і контроль за практикою 
студента покладається на керівника вищого навчального закладу. Навчально-

методичне керівництво і виконання програм практик забезпечує кафедра обліку і 

аудиту. Загальну організацію проведення і контроль за її проведенням в 

інституті здійснює керівник навчального відділу.  
Офіційною основою проведення будь-якого виду практики студентів на 

підприємстві є договір про проведення практики студентів вищого навчального 

закладу. Він укладається між інститутом та базою практики за формою 
затвердженою наказом № 384 (683) МОН України (додаток 1). Тривалість дії 

договору погоджується договірними сторонами (вона може визначатися на 

період конкретного виду практики або діяти до п’яти років). 

Робоча програма практики передбачає: 

- вивчення правил охорони праці та пожежної безпеки; 

- виконання індивідуальних завдань; 

- оформлення щоденника; 

- оформлення звіту; 

- подання звіту керівнику практики; 

- складання заліку з практики. 

Навчальна, виробнича та переддипломна практика проводиться відповідно 

до програми, обговореної з базою практики.  
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На підставі договору про практику студенту-практиканту керівником 

практики від вищого навчального закладу оформлюється направлення на 

практику за формою, затвердженою наказом МОН України № 384 (683) (додаток 
2). 

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання 

програми та індивідуальних завдань. Залік складається протягом перших десяти 

днів семестру, який починається після практики. Залік полягає в захисті звіту з 
оцінкою, що диференціюється, комісії призначені завідувачем кафедри. До 

складу комісії входять керівники практик від інституту та, за можливості, від баз 

практик. За відсутності на захисті керівника практики від бази практики 
враховується його оцінка здобутих вмінь, знань, навичок студента відповідно до 

відгуку у щоденнику практики.  

На залік студент подає: 

- звіт із практики, підписаний керівником від бази практики; 

- щоденник практики, підписаний керівниками практики від бази практики 

та інституту; 

- робочі матеріали (форми, схеми, креслення, графіки і тощо).  

Студент, який не виконав програму практики без поважних причин, 

отримав негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку при захисті звіту, 

направляється на практику повторно, або розглядається питання щодо 
доцільності його подальшого перебування в інституті. 

 

2.2. База практики 

Бази практики (підприємства, організації, установи будь-якої форми 

власності) мають відповідати вимогам програми практики, зокрема:  

- мати високий рівень техніки й технології, організації і культури праці; 

- забезпечити можливість проведення більшості видів практики при 

дотриманні умов послідовності їх робочих програм; 

- володіти достатньою інформаційно-статистичною базою для даного виду 
практики; 

- підтримувати зв’язки з кафедрою. 

Вибору баз практики повинна передує робота кафедри з вивчення 
соціально-психологічних, виробничих та економічних можливостей з точки зору 

їхньої придатності для проведення практики студентів за спеціальністю або 

напрямом підготовки. 

Студенти із дозволу завідувача кафедри можуть самостійно підбирати місце 
проходження виробничої або переддипломної практики. Основою 

індивідуального направлення на практику на старших курсах є договір на її 

проходження, оформлений у встановленому порядку. 
Бази практик в особі їх перших керівників разом з вищим навчальним 

закладом несуть відповідальність за організацію, якість і результати практики 

студентів.  

 
2.3. Обов’язки керівника практики від вищого навчального закладу 
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Керівник практики призначається наказом директора вищого навчального 

закладу. 

Керівник практики від вищого навчального закладу:  

- перед початком практики контролює підготовленість баз практики;  

- у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує 

високу якість її проходження згідно з програмою;  

- проводить інструктаж про порядок проходження практики та з техніки 

безпеки; 

- забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед виїздом студентів 
на практику, надає студентам-практикантам необхідні документи 

(направлення, програми, щоденник, календарний план (додаток 3), 

індивідуальне завдання, тему курсової і дипломної роботи (виробничої або 
переддипломної практики), методичні рекомендації тощо), перелік яких 

встановлює навчальний заклад;  

- повідомляє студентів про систему звітності з практики, прийняту на 
кафедрі, а саме: подання письмового звіту, виконання кваліфікаційної 

роботи, вигляду оформлення виконаного індивідуального завдання, 

підготовка доповіді, повідомлення, виступу тощо;  

- контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та 

проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки 

безпеки;  

- контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього 
трудового розпорядку та календарного графіку проходження практики; 

- у складі комісії приймає заліки з практики;  

- подає завідуючому кафедрою письмовий звіт про проведення практики із 

зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення практики студентів, 

доповідає на засіданні кафедри про результати практики. 

 
2.4. Обов’язки бази практики 

Підприємства, що є базами практики, надають студентам відповідно до 

програми практики робочі місця, забезпечують найбільш ефективне її 
проходження. База практики зобов’язується: 

- призначити наказом кваліфікаційних фахівців для керівництва практикою;  

- створити належні умови для отримання студентами під час проходження 

практики знань за фахом із урахуванням спеціалізації; 
- дотримуватися узгоджених з інститутом календарних графіків 

проходження практики; 

- забезпечити студентам умови безпечної праці на конкретному робочому 
місці та дотримання вимог з охорони праці; 

- надати студентам-практикантам можливість користуватися наявними 

матеріально-технічними та інформаційними ресурсами, необхідними для 

виконання програми практики; 
- забезпечити і контролювати дотримання студентами-практикантами 

правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлених для даного 
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підприємства, організації чи установи, у тому числі часу початку й 

закінчення робіт; 

- забезпечити облік виходів на практику студентів-практикантів. Про всі 
порушення трудового режиму, внутрішнього розпорядку та інші 

порушення повідомляти вищий навчальний заклад. 

Відгук керівника практики від бази практики заноситься до відповідного 

розділу щоденника практики. У відгуці має подаватися характеристика на 
студента як фахівця, що володіє знаннями, уміннями і навичками для вирішення 

практичних завдань у професійній діяльності на рівні бази практики та її 

підрозділів; указуватися недоліки та пропуски в підготовці фахівця, здатність 
його до творчого мислення в організаторській і управлінській діяльності, 

ініціативність та дисциплінованість. У відгуці треба також навести недоліки в 

проходженні практики й надати оцінку виконаних студентом робіт («відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно»). 
 

 

2.5. Обов’язки студентів на практиці 

Не менше ніж за 10-15 днів до початку практики студенти повинні чітко 

знати: 

- на якій базі вони проходитимуть практику; 

- терміни практики; 
- прізвище, ім’я та по батькові керівника практики від кафедри, його 

координати; 

- місце та час зустрічі з керівником у перший день практики. 
Мати: 

- календарний графік проходження практики, щоденник практики; 

- індивідуальні завдання, знати особливості їхнього виконання. 

Зобов’язані:  

- до початку практики одержати від керівника практики від навчального 

закладу консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;  

- своєчасно прибути на базу практики;  
- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики і вказівками її керівників;  

- вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і 

виробничої санітарії;  
- нести відповідальність за виконану роботу;  

- своєчасно скласти звіт та залік з практики. 

 

2.6. Вимоги до оформлення звіту з практики 

Звіт з будь-якого виду практики обсягом 25-30 сторінок оформляється 

відповідно до вимог ЄСКД (Єдина система конструкторської документації), 

ДСТУ (Державний стандарт України) 3008-95 на аркушах паперу формату А4 з 
одного боку. Ліворуч передбачається поле 25 мм, праворуч – 15 мм, зверху і 

знизу – 15 мм. Кожен розділ варто починати з нової сторінки. Таблиці 

нумерують подвійною нумерацією, де перша цифра – це номер розділу, друга – 
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номер таблиці. Над таблицею в лівому куті надписують «Таблиця 1.1 – Назва 

таблиці». Рисунки (плани, схеми) виконуються на окремих аркушах того ж 

формату і нумерують із написом, який розташовують під рисунком «Рисунок 1.1 
– Назва рисунку». 

Титульний аркуш звіту оформлюється з обов’язковою вказівкою на вид 

практики, та керівників від інституту і бази практики (додаток 5). На другому 

аркуші звіту розміщають зміст (перелік розділів, підрозділів із зазначенням 
сторінок). 

Аркуші звіту нумерують, починаючи з першого аркуша тексту. Зміст, 

список використаних джерел, додатки, титульний аркуш включають у загальну 
нумерацію аркушів. Номер проставляють у верхньому правому куті. Звіти 

повинні містити: 

- титульний аркуш із усіма підписами; 

- зміст – перелік розділів і підрозділів, сторінки; 
- вступ – коротка характеристика об’єкта, мета і завдання практики; 

- основна частина - звіт про конкретну виконану роботу в період практики. 

Зміст цього розділу має розкривати питання, передбачені програмою 
практики й індивідуальними завданнями; 

- висновки і пропозиції – студент викладає висновки та вносить пропозиції 

щодо покращення практики; 

- список використаних джерел. 
 

 

3. ПРОГРАМА ПРАКТИКИ 

3.1. Ознайомча практика  

3.1.1 Витяг з навчального плану та пояснення щодо організації 

ознайомчої практики  

Навчальна практика згідно з навчальним планом проводиться у ІІ семестрі і 
триває 4 тижні. Ознайомча практика є першим і важливим етапом входження 

студентів до навчального процесу у вищому навчальному закладі з метою 

формування в них активного ставлення до здобуття високого рівня наукових і 
професійних знань, умінь і навичок для майбутньої практичної діяльності в 

певній галузі. 

Програма практики передбачає ознайомлення студентів з майбутньою 

професією, перспективами розвитку спеціальності облік і аудит. 
 

3.1.2. Мета та завдання ознайомчої практики  

Метою практики є ознайомлення студентів з майбутньою спеціальністю; 

показати на конкретних прикладах роль і місце обліково-економічної служби на 
підприємствах різних форм власності і видів діяльності; роз’яснення загальних 

питань стандарту вищої освіти в Україні та особливості організації підготовки 

фахівців даного профілю у конкретному вищому навчальному закладі; надання 
короткого огляду змісту освітньо-професійної програми та підготовки 

відповідного фахівця; закріплення  студентами  навиків  роботи  та  набуття 
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досвіду  по  застосуванню  сучасних  комп’ютерних  технологій  при  розв’язанні  

та  аналізі фахових  задач  в  галузі. 

Головні завдання ознайомчої практики: 

- ознайомити студентів з основними положеннями про організацію 

вищої освіти в Україні та її особливостями у ВНЗ, надати стислу 

інформацію про Болонський процес; 

- ознайомити студентів із загальними питаннями Державного стандарту 
вищої освіти в Україні та організаційно-методичним підґрунтям навчання 

у ВНЗ; 

- ознайомити з особливостями організації навчальної, науково-
дослідницької, самостійної і виховної роботи у ВНЗ, на відповідному 

факультеті, на випусковій кафедрі; 

- охарактеризувати новітні інноваційні та комп’ютерні технології, 

методи активізації навчання під час проведення лекційних, семінарських 
занять, практикумів, поточного та підсумкового контролю знань, 

державної діагностики якості підготовки студентів; 

- визначити місце та роль фахівця з обліку і аудиту; 
- ознайомити студентів зі змістом навчального плану підготовки 

фахівців, структурою, послідовністю і взаємозв’язком між дисциплінами; 

- визначити види, місце, зміст і терміни навчальної, виробничої, 

переддипломної практик; 
- ознайомити студентів зі сферою їх майбутньої професійної діяльності, 

переліком основних типів підприємств; 

- довести до відома студентів перелік посад, що може обіймати 
випускник даного професійного спрямування на підприємствах;  

- надати студентам стислий огляд змісту: освітньо-професійної програми 

відповідного професійного спрямування напряму «Економіка та 

підприємництво» з кваліфікаційними вимогами та основними видами і 
змістом діяльності обліковця і аудитора. 

- формування  у  студентів  вмінь  та  навичок  застосування  

обчислювальної  техніки   для розв’язання  та  аналізу  поставлених  перед  
ними  завдань,  розвитку  здібностей  критичного та творчого підходів до   

вирішення проблем.  

Результатом навчальної практики повинні стати: усвідомлення студентами 

майбутньої сфери діяльності, змісту вищої освіти та фахової підготовки, 
комплексу фундаментальних і професійних знань, особливостей організації та 

змісту освітньо-професійної програми підготовки фахівців з обліку та аудиту на 

різних освітніх рівнях у ВНЗ, сутності навчального плану щодо підготовки 

зазначених фахівців, організації виховної роботи у ВНЗ, спрямованої на 
формування національної свідомості та гідності громадянина України, 

підвищенню рівня загальної культури, створення умов для розвитку особистості.  

 

3.1.3. Зміст ознайомчої практики  

Орієнтовний тематичний план програми навчальної практики наведено у 

табл. 2. 
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Таблиця 2 

Зміст ознайомчої практики  

№ з/п Тема 
Кількість 

годин 

у т.ч. 

самостійна 

робота 

 

1. Вища освіта в Україні у контексті Болонського 
процесу. Державні стандарти вищої освіти в 

Україні 

4 4 

2. Організація навчального та виховного процесу у 

ВНЗ та на факультеті. Студентське 
самоврядування 

4 4 

3. Історія і традиції ВНЗ 4 4 

4. Професія «Бухгалтер»: зміст, характер та сфера 

майбутньої професійної діяльності. Галузева 
специфіка змісту підготовки бухгалтерів та 

аудиторів у ВНЗ 

8 6 

5. Роль випускової кафедри у підготовці фахівців 8 4 

6. Інформаційно-методичне забезпечення 

навчального процесу ВНЗ 
8 6 

7. Роль фахівця з обліку і аудиту у підвищенні 

соціально-економічної ефективності 

функціонування сучасних підприємств 

8 5 

8. Професійне самовизначення студента 8 5 

Разом: 52 38 

 

Тема 1. Вища освіта в Україні у контексті Болонського процесу. 

Державні стандарти вищої освіти в Україні 

 

Система вищої освіти в Україні та перспективи її розвитку. Закон України 

«Про вищу освіту».  
Входження до єдиного європейського освітнього простору. Болонський 

процес як засіб інтеграції та демократизації вищої освіти країн Європи. 

Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS). Шкала оцінювання рівня 

засвоєння навчального матеріалу ECTS відповідно до національної та 100-
бальної шкали інституту. 

Ступневість вищої освіти, стисла характеристика освітніх рівнів 

підготовки фахівців. Напрями підготовки та спеціальності.  

Система державних стандартів вищої освіти. Галузеві стандарти напряму 
«Економіка та підприємництво».  Варіативні освітні характеристики та освітньо-

професійні програми всіх рівнів підготовки з професійного спрямування «Облік і 

аудит». 
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Тема 2. Організація навчального та виховного процесу у ВНЗ та на 

факультеті. Студентське самоврядування 

 
Місце ВНЗ у системі вищої освіти та системі підготовки кадрів вищими 

навчальними закладами для економіки України. 

Загальні відомості про ВНЗ. Статут ВНЗ, Правила внутрішнього трудового 

розпорядку ВНЗ. Основні структурні підрозділи ВНЗ: ректорат, деканат, кафедри, 
бібліотека, допоміжні служби. Місце та роль факультету в організації навчально-

виховного процесу студентів.  

Органи самоврядування студентів у ВНЗ та на факультеті: роль в організації 
навчального процесу, побуту та відпочинку. Організація соціальної захищеності 

студентів у ВНЗ. 

 

Тема 3. Історія і традиції ВНЗ 

 

Історія, традиції, правила внутрішнього розпорядку, організація навчальної, 

наукової, виховної, культурно-масової роботи на факультеті. 
Етапи розвитку вищого навчального закладу. Стисла характеристика етапів 

розвитку ВНЗ та факультетів. 

Формування навчального комплексу ВНЗ, процеси реструктуризації. 

Матеріально-технічна база та її удосконалення. Найбільш відомі досягнення: 
наукові праці, підручники, посібники, свідоцтва патенти та ін. 

Нагороди колективу та професорсько-викладацького складу ВНЗ. 

Міжнародні зв’язки. Почесні гості та делегації. Наукові видання. Друкований 
орган ВНЗ. 

 

Тема 4. Професія «бухгалтер»: зміст, характер та сфера майбутньої 

професійної діяльності. Галузева специфіка змісту підготовки бухгалтерів і 

аудиторів у ВНЗ 

 

Потреби економіки та підготовка бухгалтерів нового типу в Україні. 
Бухгалтер як організатор конкретних видів діяльності в організації. Робота 

бухгалтера та управління організацією.  

Роль бухгалтера у виборі стратегії та розробці тактики менеджменту 

підприємства. Розробка, прийняття та реалізація управлінських рішень. 
Проблеми удосконалення функцій бухгалтера. 

Перелік професійних назв робіт, які здатні виконувати фахівці за напрямом 

підготовки «Облік і аудит». 

Тема 5. Роль випускової кафедри в підготовці фахівців 

 

Ознайомлення з кафедрами ВНЗ. Перелік профілюючих дисциплін окремих 

кафедр. 
Кадровий склад випускової кафедри. 

Роль випускової кафедри у забезпеченні змісту та організації підготовки 

фахівців з обліку і аудиту розроблення варіативної компоненти освітньої 
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характеристики та освітньо-професійної програми, навчальних планів, 

формування навчально-методичного комплексу спеціальності, організація усіх 

видів практики та керування ними, викладання профільних професійно-
орієнтованих дисциплін, державна діагностика рівня знань студентів. 

Ознайомлення з навчальним планом: графік навчання, навчальні дисципліни 

та послідовність їх вивчення, структурно-логічна схема, загальний обсяг 

навчальних годин та їх структура за формами організації навчання (аудиторна, 
самостійна робота), видами аудиторних занять (лекції, практичні та лабораторні 

заняття). Характеристика та зміст навчально-методичних комплексів дисциплін з 

фаху. 
Організація навчальної роботи на випусковій кафедрі. Характеристика 

основних дисциплін та спеціальних курсів, закріплених за випусковою 

кафедрою. Організація індивідуальної роботи зі студентами. Порядок навчально-

методичної роботи на кафедрі. Організація науково-дослідної діяльності 
викладачів і студентів, зв’язки з практикою. 

Види і зміст навчальних занять. Роль і місце кожного виду занять у 

формуванні фахівця. 
Лекції, семінарські та практичні заняття як основні форми аудиторних 

занять. Основні види лекцій - установча, оглядова, проблемна, співбесіда та ін. 

Візуальне супроводження лекцій. Опорні конспекти лекцій. Порядок 

конспектування лекційного матеріалу та подальшого його засвоєння. 
Форми проведення семінарських і практичних занять. Особливості 

застосування методів активного навчання, електронно-обчислювальної техніки 

та інформаційних технологій на заняттях. 
Організація самостійної роботи студентів у процесі підготовки до 

семінарських і практичних занять. Консультації та їх значення. 

Практична підготовка студентів з фаху. Роль і місце навчальних практик у 

підготовці фахівців з обліку та аудиту.  
Застосування нових технологій навчання під час проведення усіх видів 

навчальних занять у вищому навчальному закладі та в організації самостійної 

роботи. 
Організація та методика впровадження різноманітних форм контролю 

знань студентів. Сутність комплексної діагностики знань студентів у ВНЗ. 

Тестування як провідний метод діагностики якості знань студентів. Проведення 

модульного контролю знань студентів Технологія проведення фахових 
державних випробувань. 

Особливості організації навчального процесу студентів з фаху. Місце всіх 

видів занять студентів у навчальному плані та їх роль у формуванні майбутнього 

фахівця. 
Організація самостійної роботи студентів (СРС) та форми її контролю. 

Практична цілеспрямованість завдань для самостійної роботи студентів. 

Нормативно-методична забезпеченість виконання самостійної роботи студентів.  
Використання студентами навчально-методичних розробок кафедр ВНЗ. 

нормативних документів, галузевих та періодичних видань під час виконання 

СРС. 



 15 

Роль та місце науково-дослідної діяльності студентів у професійній 

підготовці фахівця. 

Матеріально-технічна база випускової кафедри. 
Організація виховної роботи на випусковій кафедрі зі студентами. Інститут 

наставництва. 

 

Тема 6. Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу ВНЗ 

 

Суть і складові інформаційно-методичного забезпечення навчального 

процесу у ВНЗ. Класифікація джерел загальної, спеціальної, методичної та 
наукової літератури, галузевих видань. Роль і місце інформаційно-методичного 

забезпечення у навчальній та науково-дослідній діяльності студентів. 

Інформаційні можливості сайту ВНЗ. Загальні відомості: історія інституту, 

керівництво; факультети; кафедри; викладачі; форми навчання; структурні 
підрозділи; міжнародні зв’язки. Сьогодення: новини; ВНЗ у Болонському 

процесі; план організаційних заходів на поточний навчальний рік; студентське 

життя; розклад занять, екзаменів. Наука: напрями наукових досліджень; наукові 
конференції ВНЗ. Навчальні структурні підрозділи. 

Бібліотека вищого навчального закладу як центр інформаційного 

забезпечення студентів. Принципи та організація бібліотечної справи. Порядок 

роботи у бібліотеці. Особливості роботи зі спеціальною, методичною та 
періодичною літературою. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки. 

Можливості використання вітчизняної та зарубіжної літератури. Пошук 

літературних джерел в бібліографічній базі даних. Самостійна робота з книгою. 
Система обслуговування читачів. Порядок користування літературою на 

абонементі, в читальному залі, залі надходжень нової літератури. Пошук 

літературних джерел та спеціальних матеріалів в Інтернеті. Робота з 

електронними виданнями. Правила користування бібліотекою. Обов’язки читачів 
бібліотеки. 

 

Тема 7. Роль фахівця з обліку і аудиту у підвищенні соціально-економічної 

ефективності функціонування сучасних підприємств 

 

Функції, типові завдання та уміння, якими повинен володіти фахівець з  

обліку і аудиту. 
Роль, місце і завдання обліково-контрольної служби підприємства та 

перспективи розвитку наукових і практичних знань з обліку і аудиту; 

Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку, їх сутність. 

Система фінансового, податкового та управлінського обліку, контролю.  
Функції та відповідні процедури, які виконує обліковий персонал з 

організації збереження та раціонального використання матеріальних, грошових, 

фінансових та трудових ресурсів. 
 

Тема 8. Професійне самовизначення студента 
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Вимоги до особистості бухгалтера. Ділові властивості: компетенції 

(професійні знання та практичний досвід) й організаторські здібності. 

Особистісні властивості: вольові та морально-психологічні риси, здоров’я та 
спосіб життя. Підприємливість, та комунікабельність. Лідерство. 

Методи оцінки особистісних властивостей фінансиста – кількісні та якісні, 

прогностичні та практичні. Джерела інформації: офіційні документи, бесіди та 

опитування, соціологічні спостереження. 
Самовдосконалення. 

Визначення індивідуальних професійних інтересів студентів.  

Методи самооцінки студентів: пізнання студентами власних професійних 
здібностей, виявлення сильних і слабких сторін, визначення стартових умов та 

діапазону творчого потенціалу. 

Визначення професійної орієнтації студентів в галузі обліку і аудиту.  

 
3.1.4. Сформовані компетенції 

Після проходження ознайомчої практики студенти повинні знати: 

- основні положення про організації вищої освіти в Україні та її 
особливості у ВНЗ, основні положення Болонського процесу; 

- загальні положення Державного стандарту вищої освіти в Україні; 

- особливості організації навчальної, науково-дослідницької, самостійної 

і виховної роботи у ВНЗ, на відповідному факультеті, на випусковій 
кафедрі; 

- місце та роль фахівця з обліку і аудиту; 

- зміст навчального плану підготовки фахівців, структурою, 
послідовністю і взаємозв’язком між дисциплінами; 

- зміст, види, терміни навчальної, технологічної, виробничої, 

переддипломної, педагогічної практик; 

- сферу майбутньої професійної діяльності, переліком основних типів 
підприємств; 

- перелік посад, що може обіймати випускник в сфері обліку і аудиту на 

підприємствах. 
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1. Верховна Рада України www.rada.gov.ua    

2. Кабінет Міністрів України www.kmu.gov.ua    
3. Національний банк України www.bank.gov.ua  

4. Міністерство фінансів України www.minfin.gov.ua  

5. Міністерство юстиції України www.minjust.gov.ua  
6. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України www.me.gov.ua  

7. Міністерство соціальної політики України www.mlsp.gov.ua  

8. Національне агентство України з питань державної служби 

www.nads.gov.ua 
9. Міністерство доходів і зборів України  www.minrd.gov.ua  

10. Державна служба статистики України  www.ukrstat.gov.ua 

11. Державна казначейська служба України www.treasury.gov.ua 
12. Рахункова палата України www.ac-rada.gov.ua 

13. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і фінансової звітності 

підприємницького сектору www.iasb.org 

14. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і фінансової звітності 
державного сектору www.ifac.org 

15. Міжнародні стандарти аудиту www.ifac.org 
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