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І. Загальні питання 

 

Виробнича практика – продовження навчального процесу підготовки 

кваліфікованих робітників. Виробничу практику учні проходять на 

підприємствах і в організаціях, з якими уклали договір. Керує практикою 

директор, головний бухгалтер або інша уповноважена особа 

підприємства/фірми. Навчально-методичне керівництво практикою здійснює 

майстер виробничого навчання. Керівник практики від училища контролює 

хід практики та надає учням необхідні консультації. 

У методичних рекомендаціях наведено мету виробничої практики, її 

завдання, зміст і програму. Своїм завданням програма практики передбачає 

закріплення знань одержаних учнями в процесі навчання у навчальному 

закладі та відпрацюванню практичних навичок, організації роботи в 

колективі відповідної установи. 

Мета виробничої практики - систематизація, закріплення та 

розширення теоретичних знань, одержаних під час навчання, розвиток і 

набуття практичних навичок, самостійної роботи за обраною 

професією. 

Основні завдання практики: 

- ознайомлення з організаційною структурою підприємства, 

технологією виробництва, організацією управління підприємством, а 

також з організацією бухгалтерського обліку на підприємстві; 

- вивчення порядку оформлення первинних та зведених документів за 

господарськими операціями, що здійснюються в різних підрозділах 

підприємства; 

- вивчення порядку приймання, перевірки та обробки первинних та 

зведених документів, відображення їх даних у відповідних облікових 

регістрах; 

- прийняття безпосередньої участі у всіх етапах обробки носіїв 

облікової інформації; 

- ознайомлення та вивчення роботи із створення, обробки та 

використання первинних і зведених документів; 

- вивчення порядку заповнення фінансової, статистичної та податкової 

звітності; 

- зібрати, опрацювати і систематизувати необхідний матеріал для написання 

звітів з практики відповідно до чинних вимог. 

Навчальним планом передбачена виробнича практика тривалістю 350 

годин. Під час практики учні вивчають організацію діяльності підприємства, 
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структуру управління, документообіг і ведення первинного обліку, складання 

облікових регістрів та всіх передбачених законодавством форм звітності. 

Розподіл і направлення учнів на практику юридично узаконюється 

наказом директора училища, де зазначається термін проходження практики, 

прізвище керівника практики від училища, та договором про проходження 

виробничої практики, який складається у двох екземплярах і підписується 

обома сторонами. Також учень повинен здати керівнику практики витяг з 

наказу про прийняття його на практику на даному підприємстві. 

До початку проходження виробничої практики  керівник 

практики проводить   відповідний інструктаж, видає програму проходження 

практики.  

Учень – практикант працює за календарним графіком проходження 

практики. Керівник практики від навчального закладу згідно з програмою 

практики та  тематичним планом складає графік перевірки  практики, який 

затверджує старший майстер. Учні зобов’язані з’явитись для перевірки 

щоденника у визначений графіком час. 

Керівники практики від навчального закладу проводять контроль за 

відвідуванням учнями баз практики, дотриманням ними режиму роботи, а 

також проходження практики відповідно до встановленого графіку, що 

фіксується учнями в щоденнику-звіті та підтверджується підписом керівника 

практики від підприємства кожен день, та оцінкою за кожну тему. 

Перевіряються поточні записи з виконаних питань програми, а також 

підсумковий звіт з практики. 

Керівник  виробничої практики від навчального закладу 

зобов'язаний:  

- приймати ділову участь у проведенні всіх організаційних заходів 

перед початком практики (інструктаж про порядок проходження практики, 

ознайомити з програмою практики, надати необхідний методичний матеріал); 

-       консультувати учнів з усіх питань, що виникають у процесі 

проходження практики; 

- контролювати виконання учнями-практикантами правил 

внутрішнього трудового розпорядку; 

-      здійснювати постійний контроль за виконанням програми практики; 

-       перевіряти щоденники-звіти практикантів; 

- періодично інформувати старшого майстра про стан проходження 

учнями виробничої практики; 

- перевіряти щоденники-звіти учнів про проходження практики, давати 

відгуки про їх роботу і пропозиції щодо вдосконалення практичної підготовки 

учнів; 
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Керівник виробничої практики від підприємства зобов'язаний: 

- організувати проходження практики відповідно до програми; 

- ознайомити учнів з умовами праці, правилами техніки безпеки та 

внутрішнього розпорядку; 

- створити учням необхідні умови для проходження практики; 

- забезпечити їх робочими місцями та необхідними 

матеріалами; 

- надавати учням-практикантам допомогу у виконанні програми 

практики і написанні щоденника-звіту; 

- оцінювати роботу учнів по кожній з тем програми практики; 

- своєчасно інформувати керівника практики або адміністрацію 

навчального закладу про порушення дисципліни учнями-практикантами; 

- підготувати об'єктивну характеристику на учня-практиканта за 

період перебування його на практиці. 

Під час проходження виробничої практики учень повинен: 

- за 5-10 днів до початку проходження практики укласти договір про 

навчально-виробничу практику з підприємством і один екземпляр договору 

здати керівнику практики; 

- до моменту виїзду на базу практики отримати всі документи (договір і 

програму для проходження практики); 

- своєчасно прибути на базу практики; 

- здати керівнику практики від навчального закладу витяг з наказу про 

прийняття на практику (на першій перевірці щоденника-звіту згідно з 

графіком); 

- дотримуватись правил внутрішнього розпорядку підприємства; 

- своєчасно виконувати вказівки безпосередніх керівників практики від 

підприємства та училища, а також програму проходження виробничої 

практики; 

- регулярно робити записи до щоденника-звіту, узгоджуючи їх з 

керівником практики від підприємства; 

- своєчасно і якісно готувати передбачені програмою матеріали 

щодо оформлення документальної частини звіту (додатки до щоденника-

звіту); 

- своєчасно здати керівнику практики від навчального закладу 

щоденник-звіт та додатки до щоденника-звіту; 

- не пізніше, як за три дні до закінчення практики, отримати 

характеристику і щоденник-звіт, завірені печаткою і відповідними 

підписами. 
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 ІІ. Зміст виробничої практики 

Календарний план-графік проходження виробничої практики 

 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість 

робочих 

днів 

Дата 

1.  
Організація виробничої діяльності на  

підприємстві 
1 

 

2.  
Організація облікової роботи в 

господарстві 
2 

 

3.  Облік виробничих запасів 3 
 

4.  Облік касових операцій 3 
 

5.  Облік коштів на рахунках в банку 2 
 

6.  Облік праці і її оплати 10 
 

7.  Облік  необоротних активів 2 
 

8.  Облік розрахункових операцій 4 
 

9.  
Облік розрахунків з підзвітними 

особами 
2 

 

10.  
Облік розрахунків за податками їх 

платежами, за страхуванням 
3 

 

11.  
Облік у допоміжних та обслуговуючих 

виробництвах 
3 

 

12.  Облік витрат  підприємства 2 
 

13.  Облік власного капиталу підприємства 2  

14.  Облік фінансових результатів 3 
 

15.  Бухгалтерська звітність 3 
 

16.  Аналіз господарської діяльності 2 
 

17.  Оформлення матеріалів практики.  1  

18.  
Здача щоденників– звітів керівнику 

практики 
1 

 

19.  ПКА 1  

 Разом:  50 
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Примітка до пунктів 2.1, 2.2. 

Ознайомитись з правилами техніки безпеки праці на підприємстві. Пройти інструктаж 

з охорони праці. 

Ознайомлення з підприємством слід розпочати з вивчення структури підприємства і 

апарату управління, навести коротку історію його діяльності, вказати напрямки  діяльності, основні види 

продукції, яку дане підприємство випускає, технології  її виготовлення. 

Керівництво підприємства має організувати екскурсію в цехи основного і допоміжного 

виробництва, познайомити з технологічним процесом і структурою 

підприємництва пояснити функції структурних підрозділів. 

На основі зібраних даних необхідно скласти і описати в звіті схеми організації управління 

підприємством і послідовності технологічного процесу. 

 

 

2.1. Організація виробничої діяльності на підприємстві 

 

Учню-практиканту потрібно пройти інструктаж з охорони праці,  

застосування засобів електробезпеки, пожежогасіння, індивідуального захисту.  

Ознайомитись:  

- з господарством,  видом його діяльності, формою власності,  виробничою 

структурою; 

-  керівником практики та своїм робочим місцем; 

- з економічними і виробничими показниками діяльності господарства.  

Описати виконану роботу. 

 

 

2.2. Організація облікової роботи в господарстві 

Ознайомитись: 

 - з структурою облікового апарату, розподілом обов'язків між працівниками 

обліку; 

 - з планом документообороту; 

 - з формою о6ліку, що застосовується в даному господарстві; 

 - з порядком приймання первинних документів з виробничих підрозділів, їх 

перевіркою,  формою обробки,  групуванням та записами в облікові регістри;  

- з організацією зберігання документів в поточному і постійному архівах. 

 Взяти участь:  

- у прийманні первинних документів з виробничих підрозділів від посадових 

осіб та їх перевірці; 

- у групуванні та записі в облікові регістри;  

- у підготовці документів до механізованої обробки. 

 Скласти і додати до щоденника-звіту: 

 - план документообороту;  
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 - розподіл обов'язків між працівниками бухгалтерії. 

 

 

2.3. Облік виробничих запасів 

 Ознайомитись: 

 -  з видами запасів, їх структурою, порядком збереження; 

 - з порядком одержання і видачі товарно-матеріальних цінностей, їх 

документальним оформленням. 

 Взяти участь: 

- у прийманні і видачі матеріальних цінностей на складі    

 Скласти і додати до щоденника-звіту: 

-  прибуткові  і  видаткові  документи ;     

 - картки (книги) складського обліку (Ф.40); 

- звіт про рух матеріальних цінностей. 

 

 

2.4. Облік касових операцій 

Ознайомитись: 

- з правилами ведення касових операцій; 

- з організацією зберігання грошей в касі; 

- з оформленням касових операцій документами; 

- з порядком проведення інвентаризації каси; 

Взяти участь:  

- у складанні ПКО і ВКО; 

- у веденні касової книги та здачі в кінці робочого дня  касового звіту;  

 - в  проведенні інвентаризації  каси; 

 - в  складанні журналу № 1 і відомості  № 1.1;  

Скласти і додати до щоденника-звіту: 

- ПКО, ВКО; 

- звіт касира, вказати кореспонденцію рахунків;  

- виписку про записи  в журналі №1 і відомість №1.1; 

- акт інвентаризації каси; 

 

 

2.5. Облік коштів на рахунках в банку 

Ознайомитись: 

- з порядком ведення обліку грошей на рахунках в банку; 

- з видами рахунків відкритих підприємством в  установах банку. 

Взяти участь: 
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- в одержанні, перевірці і обробці, банківських виписок. 

Скласти і додати до щоденника-звіту: 

- платіжні документи (платіжні вимоги, платіжні доручення, вимоги-доручення 

і інші платіжні документи); 

- виписку з  поточного рахунку з  копіями  документів; 

- журнал №1 і відомість №1.2 (або інші бухгалтерські 

регістри в залежності від форми обліку, що застосовується на даному 

підприємстві. 

 

 

2.6. Облік праці і її оплати 

  Ознайомитись: 

- з положенням про оплату праці; 

- з видами та формами оплати праці,  із складом фонду 

оплати праці; 

- з порядком приймання документів первинних і зведених по 

обліку праці і її оплати; 

- з порядком нарахування зарплати спеціалістам, керівному 

складу і іншим працівникам; 

- з порядком преміювання працівників; 

- з порядком утримання із зарплати (види утримань, їх розмір); 

- з порядком складання розрахунково-платіжних відомостей; 

- з порядком нарахування виплат за час відпусток і допомоги при тимчасовій 

непрацездатності ; 

- з порядком розподілу нарахованої зарплати і систематизації 

її в зведених документах; 

- з порядком виплати заробітної плати. 

Взяти участь: 

- у прийманні і бухгалтерській обробці первинних документів з 

обліку праці; 

- у нарахуванні заробітної плати працівникам; 

- у проведенні записів операцій по розрахунках з робітниками,  службовцями і 

іншими працівниками в облікові регістри. 

Скласти і додати до щоденника-звіту: 

- табель обліку робочого часу; 

- розрахунок виплат за час відпусток; 

- розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності 

(лікарняні, по вагітності і пологах,    інші  види соціальної допомоги); 

- платіжну і розрахунково-платіжну відомість. 
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2.7. Облік  необоротних активів 

. Ознайомитись: 

- з первинним обліком основних засобів і нематеріальних 

активів; 

- з порядком  нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних 

активів; 

- з первинним обліком малоцінного інвентаря; 

- з первинним обліком інших  необоротних матеріальних активів. 

Взяти участь: 

- в оформленні документів на оприбуткування основних засобів і малоцінних 

швидкозношуваних предметів; 

- в складанні відомості нарахування амортизаційних 

відрахувань  і зносу основних засобів; 

- в складанні акту на списання основних засобів і МШП. 

Скласти і додати  до щоденника-звіту: 

- акт приймання-передачі основних засобів; 

- акт на списання  основних засобів; 

- акт на списання малоцінного інвентаря; 

- акт на списання інших матеріальних цінностей. 

 

 

2.8. Облік розрахункових операцій 

Ознайомитись: 

- з обліком розрахунків з постачальниками і підрядчиками; 

- з обліком розрахунків з покупцями і замовниками; 

- з обліком розрахунків з різними дебіторами і кредиторами; 

- з станом дебіторської і кредиторської заборгованості на  

підприємстві. 

Взяти участь: 

- у прийманні і обробці документації постачальників і 

підрядчиків,  покупців  і  замовників; 

- у відображенні операцій з обліку розрахунків з 

постачальниками і підрядчиками, покупцями і замовниками, 

різними дебіторами і кредиторами у бухгалтерських 

регістрах  (книгах, журналах, відомостях); 

Скласти і додати до щоденника-звіту: 

- рахунки-фактури, документи з обліку розрахунків  з  організаціями  і  

підприємствами; 

 -  виписки із бухгалтерських регістрів. 
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2.9. Облік розрахунків з підзвітними особами 

 Ознайомитись: 

- з обліком розрахунків з підзвітними особами; 

 Взяти участь: 

- у прийманні, перевірці і обробці авансових звітів, 

- у відображенні операцій по обліку розрахунків з підзвітними особами. 

 Скласти  і  додати до щоденника-звіту: 

-  авансовий звіт;  

-  журнал №3 і відомість №3.2. 

 

 

2.10. Облік розрахунків за податками їх платежами, за 

страхуванням 

Ознайомитись: 

- із видами податків і платежів, які сплачує підприємство і їх 

обліком; 

 -  з порядком нарахування ПДВ; 

- з порядком нарахування податку на прибуток; 

- з порядком нарахування інших видів податків і платежів; 

- із строками сплати податків, з обліком розрахунків за 

страхуванням. 

Взяти участь: 

- у виписуванні податкової накладної; 

- у складанні розрахунків з нарахування різних видів податків 

і платежів; 

- у відображенні операцій з обліку податків у бухгалтерських регістрах. 

Скласти і  додати до щоденника-звіту: 

- податкові накладні; 

- розрахунки  по  нарахуванню  податків  і  платежів; 

- виписки з бухгалтерських регістрів; 

- журнал №3 і відомості №3.1- 3.6.   

 

 

2.11. Облік у допоміжних виробництвах 

Ознайомитись: 

- з організацією роботи вантажного транспорту,  машинно -тракторного 

парку, ремонтної майстерні і іншими видами допоміжних виробництв; 

 - з організацією обліку цих виробництв. 
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 Взяти участь: 

 - у виписці дорожніх листів водіям і прийманні їх після повернення з рейсу 

та перевірці правильності записів у дорожніх листах обсягу виконаних робіт 

та витрати пального;         -   у нарахуванні заробітної плати водіям;  

- у нарахуванні заробітної плати працівникам ремонтної майстерні; 

- у проведенні записів у журнал обліку витрат у ремонтній майстерні; 

Скласти і додати до щоденника-звіту: 

- дорожні листи; 

- наряд на відрядну роботу; 

 - журнал обліку витрат в ремонтній майстерні (Ф. 36) і інші.  

Примітка: При наявності на підприємстві інших допоміжних 

виробництв, описати порядок ведення обліку у них і додати відповідні  

документи. 

 

2.12. Облік витрат  підприємства 

Ознайомитись: 

- з обліком витрат підприємства; 

- з порядком формування собівартості продукції (робіт, послуг); 

- з обліком операційних витрат (адміністративних витрат, витрат на збут, 

інших витрат). 

Взяти участь: 

- у складанні калькуляції собівартості продукції; 

- у веденні журналу обліку витрат; 

Скласти  і  додати до щоденника-звіту: 

- калькуляцію собівартості продукції (на 2-3 види продукції); 

- калькуляцію собівартості виконаних робіт, наданих послуг; 

- витяг із журналу обліку витрат підприємства. 

 

 

2.13. Облік власного капиталу підприємства 

Ознайомитись: 

- з обліком статутного капіталу;  

- з обліком пайового капіталу;  

- з обліком інших видів власного капіталу.  

Скласти і додати до щоденника-звіту: 

- виписки із бухгалтерських регістрів з обліку власного капіталу 

підприємства. 
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2.14. Облік фінансових результатів 

Ознайомитись: 

- з фінансовим станом підприємства;  

- з обліком  прибутку (збитку)  підприємства; 

- з порядком використання і розподілу прибутку; 

- з порядком нарахування податку на прибуток.  

Додати до щоденника-звіту: 

- виписки із бухгалтерських регістрів; 

- розрахунок  розподілу прибутку підприємства; 

- розрахунок податку на прибуток. 

 

 

2.15. Бухгалтерська звітність 

Ознайомитись: 

- з видами бухгалтерської звітності (періодичної, квартальної, 

річної); 

 - з порядком її складання і строками здачі. 

Взяти участь: 

- у складанні бухгалтерської звітності; 

- у здачі звітності податковій інспекції. 

 

2.16. Аналіз господарської діяльності 

Ознайомитись:  

- з поточним та річним аналізом виконання  виробничих завдань; 

 - з аналізом продуктивності праці;   

 - з аналізом  виробництва і реалізації продукції,  виконаних робіт,  наданих 

послуг.  

Додати до щоденника-звіту: 

- таблиці з аналітичними записами. 

 

 

2.17. Оформлення матеріалів практики. 

2.18. Здача щоденників – звітів керівнику практики. 

2.19. ПКА. 
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 ІІІ. Оформлення та захист щоденника-звіту  

про практику 

 

У процесі проходження практики учні складають щоденник-звіт про 

практику. Звіт повинен мати такі частини: зміст, текстову та документальну 

частини, а також список використаної літератури (форма титульного листка 

звіту про практику наведена в додатку 1). 

Основними нормативними документами, що регламентують щоденник-

звіт, є програма виробничої практики та календарний план. У текстовій 

частині описується порядок ведення операцій та виконана робота. 

Практикант зобов'язаний вести щоденник-звіт практики в 

друкованому варіанті за допомогою ПК, де відображати свою діяльність 

(додаток 1,2), та своєчасно і якісно готувати передбачені програмою 

матеріали щодо оформлення документальної частини (додатки до 

щоденника-звіту). Текстова і документальна частина звіту мають бути 

взаємопов’язані. Додатки до щоденника-звіту групують по темах і 

підшиваються до щоденника-звіту вкінці. У тексті де описується робота над 

додатком в дужках вказують його порядковий номер (наприклад: «Мною 

сьогодні було складено і додано до звіту-щоденника накладну (Додаток 5)». 

На самому документі додатка зверху в правому кутку вручну пишуть його 

номер (наприклад: Додаток №5).  Для кожної теми оформлюють титульну 

сторінку де вказують назву теми. Титульну сторінку додатків до щоденника-

звіту оформлюють за формою зображеною у  додатку 3. 

Висвітлюючи теми, передбачені програмою проходження практики, але 

котрих на підприємстві не застосовують, учень повинен теоретично описати 

порядок їх здійснення. Текстова частина має бути стислою без зайвих 

описових фраз загального характеру.  

В звіті відображається фактичний стан первинного і бухгалтерського 

обліку на підприємстві. Якщо на даному підприємстві по цих питаннях є 

відхилення від інструктивних матеріалів, то в звіті даються відповідні 

критичні зауваження і пропозиції щодо їх усунення. 

Загальний   обсяг   текстової  частини   звіту   не   має перебільшувати 40 - 

50 сторінок тексту. 

Документальна частина включає копії первинних документів, облікових 

реєстрів, бухгалтерської звітності, згрупованих відповідно до тем. У 

документальній частині звіту (в додатках) не дозволяють наводити первинні 

документи та реєстри без заповнених реквізитів. 

Звіт дозволяється написати від руки чітким почерком на одній стороні 

білого паперу форматом А 4 або в друкованому вигляді (шрифт – 14 мм, 
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інтервал між рядками – 1,5 мм, верхній і нижній край – 20 мм, правий - 10 мм, 

лівий – 25 мм ). 

Нумерація сторінок звіту має бути наскрізною: перша сторінка - 

титульний лист, друга - зміст. Нумерувати сторінки потрібно арабськими 

цифрами в правому верхньому кутку сторінки. На першій і другій сторінках 

номери не ставлять. Якщо в роботі є малюнки чи таблиці, розміщені на 

окремій сторінці, їх включають у загальну нумерацію. Додатки і список 

використаної літератури також потрібно наскрізно пронумерувати. 

У змісті послідовно подають назви розділів і тем, додатки, список 

використаної літератури і вказують номери сторінок, на яких вони 

розміщені. 

На останній сторінці текстової частини ставиться підпис студента і дата 

оформлення матеріалів практики. На цій же сторінці повинен бути підпис 

керівника практики від підприємства, завірений печаткою. 

Для обліку виконаної роботи за кожен день практики і нагромадження 

матеріалів, учень робить записи в щоденник-звіт, в якому вказує дату та 

коротко викладає зміст виконаної роботи за день. Крім цього, щоденник 

повинен містити в собі характеристику та оцінку роботи учня-

практиканта. 

У відповідний день згідно програми проходження виробничої практики 

учні зобов’язані здати свої щоденники-звіти керівнику практики від 

навчального закладу. 

Керівник практики від навчального закладу детально перевіряє поданий 

звіт дає загальну оцінку виконаної роботи та вирішує питання про допущення 

студента до захисту звіту. 
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Додаток №1 

Форма титульного листа щоденника-звіту про практику 

 

Державний навчальний заклад 

 «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щоденник-звіт 
про проходження виробничої практики  

у __________________________________________________________ 
 (назва підприємства, організації) 

 

з ___________________ 20____р. по ____________________20____р.  

 

 

 

 

 

 

 

Керівник практики від підприємства 

_______________________________ 
              (прізвище та ініціали) 

_________________       

                (підпис)                      М.П. 

 

Учня/учениці  групи__________ 

____________________________ 
(прізвище та ініціали) 

 

 Керівник практики від училища 

____________________________ 
(прізвище та ініціали) 

______________________ 
                (підпис) 
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Додаток №2 

Форма щоденника - звіту 

 

 

 

Початок практики 

 

„___”_______________20____р.  

Кінець практики 

 

 

„___”_______________20____р. 

Дата Тема та зміст виконаної роботи Оцінка  
Підпис 

керівника 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Учень-практикант 

___________________                                                  ________________ 
                    (дата)                                                                                                                 (підпис)     

                              

 

Керівник практики від підприємства 

_________________         _______________________ 
                  (підпис)                                 (прізвище та ініціали) 

 
 

М.П. 

 

 

Керівник практики від училища 

 

__________________      _________________    ___________________ 
                 (оцінка)                                               (підпис)                                (прізвище та ініціали) 
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Додаток №3 

Форма титульного листа додатків до щоденника-звіту про практику 

 

Державний навчальний заклад 

 «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки до щоденника-звіту 
про проходження виробничої практики  

у __________________________________________________________ 
 (назва підприємства, організації) 

 

з ___________________ 20____р. по ____________________20____р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник практики від підприємства 

_______________________________ 
              (прізвище та ініціали) 

_________________       

                (підпис)                      М.П. 

 

Учня/учениці    групи   _______ 

____________________________ 
(прізвище та ініціали) 

 

 Керівник практики від училища 

____________________________ 
(прізвище та ініціали) 

______________________ 
                (підпис) 
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