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Метою проведення практичного заняття є розширення, поглиблення й 

деталізація теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі 
самостійної роботи, і спрямування їх на підвищення рівня засвоєння навчального 
матеріалу, набуття практичних навичок щодо ведення фінансового обліку активів 
на аграрних підприємствах.  

Перед виконанням кожного практичного завдання студенти повинні 
ґрунтовно засвоїти теоретичний і практичний матеріал відповідної теми: вивчити 
законодавчі акти, нормативно-правові документи, підручники, навчальні 
посібники тощо. 

Завдання практичних занять передбачають розв’язування задач та  
аналіз їх результатів щодо конкретної інформації, запропонованої у 
відповідних практичних завданнях. 
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1. Пояснювальна записка 
Програма вивчення дисципліни «Фінансовий облік» укладена  відповідно до 

місця й значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою 

освітньо-кваліфікаційною програмою підготовки молодших спеціалістів 

відповідно до освітньо-кваліфікаційних вимог, й охоплює всі змістові модулі, 

визначені анотацією до мінімальної кількості годин. 

Робочою програмою дисципліни передбачено проведення практичних занять. 

Практичне заняття – форма навчального заняття, при якій викладач  організує 

детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної 

дисципліни і формує вміння та навички їх практичного застосування шляхом 

індивідуального  використання студентом відповідно сформульованих завдань. 

Проведення практичного завдання ґрунтується на попередньо підготовленому 

методичному матеріалі  – тестах для виявлення ступеня оволодіння студентами 

необхідними теоретичними положеннями, наборі завдань різної складності для 

розв'язування їх студентами на занятті. 

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, вмінь 

і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення 

за участю студентів, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, 

оцінювання. 

 

Вивчення дисципліни «Фінансовий облік» передбачає засвоєння навчального 

матеріалу у вільний від аудиторних занять час у формі самостійної й 

індивідуальної навчально-дослідної роботи, призначеної формувати практичні 

навички роботи студентів із спеціальною літературою, орієнтувати їх на 

інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення 

теоретичних і практичних проблем маркетингу для підвищення якості 

професійної підготовки управлінських кадрів для підприємств. 
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Практичне заняття – форма навчального заняття, спрямована на формування 

системи практичних знань із проблем сучасного стану та розвитку підприємств; 

знайомство з професійною термінологією. 

За кожною з тем, включеною до курсу навчальної дисципліни «Фінансовий 

облік», проводиться практичне заняття з метою закріплення студентом 

теоретичних знань, набутих на лекційних заняттях чи самостійного вивчення 

необхідного матеріалу. 

Під час проведення практичних занять організовується дискусія за 

попередньо визначеними темами, до яких студенти готують реферати чи доповіді, 

а також обговорюються проблемні питання, на які мають бути знайдені відповіді 

під час дискусії. 

На практичних заняттях у студентів мають сформуватися вміння й навички 

вирішення маркетингових завдань і виконання відповідних функцій, а також 

виховання здатності творчого пошуку напрямків і резервів удосконалення 

маркетингової діяльності підприємств. 

Під час проведення практичного заняття студенти самостійно або у групах (у 

малих і великих) вирішують запропоновані завдання різного рівня складності, 

виробничі ситуації чи ділові ігри. Із метою виявлення рівня засвоєння матеріалу 

викладачем проводиться перевірка й обговорення роботи, 

яку виконували студенти, а також підбиття підсумків із одержанням студентами 

відповідних оцінок залежно від результатів виконаної роботи. 

Слід зазначити, що проведення практичних занять вимагає попередньо 

підготовленого матеріалу (тестів, різних завдань тощо).  

За кожне практичне заняття виставляються оцінки, які враховуються при 

виставленні поточної модульної оцінки з даної навчальної дисципліни. 

 

2. Методичні поради до виконання практичних робіт з дисципліни 

«Фінансовий облік» 

Підготовка до практичних занять розпочинається з опрацювання лекційного 

матеріалу. Студент повинен самостійно ознайомитися з відповідним розділом 

робочої програми, підготувати відповіді на контрольні питання, які подані в 
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програмі у визначеній послідовності згідно з логікою засвоєння навчального 

матеріалу. 

Практичні заняття збагачують і закріплюють теоретичні знання студентів, 

розвиваючи їхню творчу активність; допомагають набути практичних навичок 

роботи за навчальною дисципліною. 

Практична робота відображає мету завдання; ключові терміни; зміст роботи; 

рекомендовану літературу і безпосередньо завдання, а після закінчення роботи - 

висновки.  

Робота виконується на аркушах А4 і заповнюється від руки. На аркуші 

студент обов’язково має записати свої ініціали та номер групи, і вказати номер 

практичного завдання. 

Виконання практичного завдання полягає у детальні й відповіді, що 

включає міркування студента при вирішенні. Матеріал необхідно викласти своїми 

словами, підкріпивши конкретними прикладами з навчальної літератури та 

практики. Відповіді повинні бути конкретними і лаконічними. Рішення завдання 

полягає в поданні розгорнутого ходу рішення з розрахунками, якщо це 

передбачено в завданні. 

Висновки повинні мати практичну значущість, яка полягає в обґрунтуванні 

реальності її результатів для потреб практики. Під реальністю розуміється робота, 

що за змістом відповідає наявним проблемам, результати якої можуть 

використовуватися різними підприємствами, що проводять (займаються) 

маркетинговою діяльністю, для розв’язування актуальних проблем.  

У висновках указують результати, отримані під час проведення дослідження, 

пропозиції або рекомендації щодо вирішення поставленого завдання відповідно 

до результатів дослідження. 

У процесі підготовки до практичних занять самостійна робота студентів – 

обов'язкова частина навчальної роботи, без якої успішне та якісне засвоєння 

навчального матеріалу неможливе. Це свідчить про необхідність керування 

самостійною роботою студентів з боку викладача завдяки проведенню 

цілеспрямованих організаційних і контрольних заходів. 
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