
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ ТА ОСВІТИ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
ІЗЮМСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

УРОКУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

В МЕЖАХ ПРОВЕДЕННЯ ОБЛАСНОЇ ВИСТАВКИ-ОГЛЯДУ 

ДИДАКТИЧНИХ ТА МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ З 

ПРОФЕСІЇ «КОНТОРСЬКИЙ (ОФІСНИЙ) СЛУЖБОВЕЦЬ 

(БУХГАЛТЕРІЯ) (КОД 4121)». 
 

 

Тема уроку:«Облік касових операцій. Заповнення первинних 

документів та облікових регістрів. Обробка звіту касира. Основні 

бухгалтерські записи по рахунку 30 "Каса"». 

Тема програми:«Облік коштів, розрахунків та інших активів». 
 

 

Розробила:  

Викладач спецдисциплін 

Жерліцина Тетяна Вячеславівна 
 

 

 

Ізюм- 2013  



Ізюмський професійний ліцей 

 
2 

ЗМІСТ 
 

АНОТАЦІЯ ......................................................................................................................................... 3 

1. Характеристика та навчально-виховні задачі теми. ................................................................. 11 

2. Планування вивчення теми (розбивка теми програми на уроки). ........................................... 17 

3. Обладнання та оснащення робочих місць учнів. ...................................................................... 20 

5. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи учнів та поточного 

інструктажу майстра виробничого навчання ................................................................................ 25 

6. Методичні рекомендації щодо проведення заключного інструктажу ................................ 29 

7. Методичні рекомендації щодо виконання домашнього завдання ....................................... 31 

СЦЕНАРІЙ УРОКУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ................................................................... 32 

Висновок ........................................................................................................................................... 47 

Список використаної літератури: ................................................................................................... 49 

Критерії оцінювання знань учнів .................................................................................................... 51 

ДОДАТКИ ......................................................................................................................................... 54 

Додаток 1 ........................................................................................................................................... 55 

Додаток 2 ........................................................................................................................................... 56 

Додаток 3 ........................................................................................................................................... 57 

Додаток 4 ........................................................................................................................................... 59 

Додаток 5 ........................................................................................................................................... 61 

Додаток 6.......................................................................................................................................... 64 

Додаток 7.......................................................................................................................................... 65 

Додаток 8.......................................................................................................................................... 66 

Додаток 9.......................................................................................................................................... 67 

Додаток 14 ......................................................................................................................................... 75 

Додаток 15 ......................................................................................................................................... 77 

Додаток 16 ......................................................................................................................................... 82 

 

  



Ізюмський професійний ліцей 

 
3 

АНОТАЦІЯ 
 

В Концепції розвитку загальної середньої освіти зазначено: «Освіта 

ХХІст. – освіта для людини . ЇЇ стрижень – розвиваюча, культурологічна 

домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти, 

саморозвитку, вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого 

розв’язання проблем, критично мислити, опрацьовував різноманітну 

інформацію, прагне змінити на краще своє життя, майбутнє своєї країни». 

Перехід України до ринкових умов господарювання вимагає підготовки 

висококваліфікованих спеціалістів, що в значній мірі залежить від правильного 

вибору та втілення в практику навчання активних форм і методів навчання.

 

Інноваційне навчання  процес і результат такої навчальної та освітньої 

діяльності, яка заохочує введення інноваційних змін в існуючу культуру, 

соціальне середовище. Такий тип навчання, крім підтримки існуючих традицій, 

стимулює активну участь в рішенні проблемних ситуацій, які виникають як 

перед окремою людиною, так і перед суспільством в цілому. 

У сучасних умовах великого значення набуває організація 

інформаційного забезпечення на базі засобів обчислювальної техніки. 

Інформатизація як матеріальний процес полягає у створенні глобальної 

знання, 
уміння і 
навички 
визначе-

ного 
рівня 

кваліфі-
кації

конку-
рентна

спромо-
жність

профе-
сійна

компе-
тентність
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інфраструктури сучасних засобів зберігання, опрацювання і подання 

інформації, яка стає стратегічним ресурсом суспільства. 

Даний урок виробничого навчання є прикладом застосування 

інтерактивних технологій, які передбачають навчальний процес за умови 

активної взаємодії всіх учнів у ході уроку в малих групах, чітке виконання 

обов'язків  учасниками; під час проведення індивідуального виконання - 

застосування «Методу імітаційних вправ», основною складовою якого є вправи 

і самостійна робота учнів. Саме це і забезпечує формування основ професійної 

майстерності учнів. Вправи - це не тільки повторення, але й обов'язковий рух 

уперед. Кожна вправа - це черговий крок в оволодінні професією. 

Сучасні технології – це модель оптимальної діяльності викладача та учня, 

спрямована на реалізацію навчального процесу з обов’язковою вимогою :  

а) забезпечення  комфортних  умов  викладання  і  навчання; 

б) орієнтації  на  особистість  учня. 
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ВСТУП 

 

Єдиний шлях, який веде до знань – це діяльність. 

Б. Шоу 

 

Найважливіша риса сучасного професійного навчання  його 

спрямованість на те, щоб навчити учнів не лише пристосовуватись, а й активно 

діяти в ситуаціях, які зазнали соціальних змін. 

Понад 24000 років тому Конфуцій наголошував: 

Те, що я чую, я забуваю, 

Те, що я бачу, а пам’ятаю, 

Те, що я роблю, я розумію. 

Дещо змінивши слова видатного китайського філософа,можна 

сформулювати кредо інтерактивного навчання: 

Те, що я чую, я забуваю. 

Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю. 

Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти. 

Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю  - 

я набуває знань і навичок. 

Коли я передаю знання іншим,  

стаю майстром.  

Пояснення, демонстрація самі по собі ніколи не дадуть справжніх, 

стійких знань. Цього можна лише досягти за допомогою моделювання 

життєвих ситуацій, спільне розв’язання проблем. 

Якщо  хочете чогось навчитися -  робіть це! 

 Роберт С. Шанк 

Методична розробка виконана на основі досвіду роботи викладача 

Ізюмського професійного ліцею, майстра виробничого навчання з підготовки 

робітників професій «Конторський службовець (бухгалтерія)». 
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У розробці приводяться рекомендації з використанням сучасних форм, 

методів, які дозволяють підвищити ефективність навчання шляхом активізації 

пізнавальної діяльності учнів.  

В цій методичній розробці викладено методику проведення 

нетрадиційного уроку виробничого навчання з використанням таких методів 

інтерактивного навчання, як: ділова гра, вирішення ситуаційних завдань, 

вивчення конкретних реальних ситуацій. На уроці, проведеному за допомогою 

таких методів навчання, учні показали значно вищий рівень знань, ніж при 

традиційній формі навчання. 

Ділові ігри і уроки з конкретними виробничими ситуаціями є ефективним 

методом підготовки сучасних спеціалістів, вони  дозволяють поєднувати знання 

і вміння учнів. 

Ділові ігри вводять учнів у сферу виробничої діяльності, виробляють у 

них здатність критично оцінювати діяльне виробництво шукати шляхи його 

вдосконалення. Ігрова ситуація потребує наявності в учнів чималого запасу 

знань. 

Навички,  набуті у процесі гри, професійні навики допоможуть 

майбутньому працівнику запобігти помилок у самостійній професійній 

діяльності. Умови колективної праці виховують відповідальність, 

самодисципліну, вміння згоджувати свої дії діями інших для  досягнення 

спільної мети. 

Ділова гра - це метод пошуку рішень в умовній проблемній ситуації. 

Елементи ділової гри: розподіл за ролями, змагання, особливі правила і 

т.д. Ділова гра застосовується як метод активного навчання її учасників з 

метою вироблення у них навичок прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, 

а також як засіб тестування здібностей. Звичайно, підготовка до проведення 

таких уроків потребує значних зусиль і з боку майстра в/н, і з боку учнів, але 

результат, який було отримано на уроці, вартий того. 
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Урок проводився з теми виробничого навчання : „Облік касових 

операцій. Заповнення первинних документів та облікових регістрів. Обробка 

звіту касира. Основні бухгалтерські записи по рахунку 30 "Каса". 

Учні групи, які приймали участь в уроці, поділилися за власним 

бажанням на три малі підгрупи по 8-9 учнів в кожній. Вважаємо, що така 

кількість учнів в підгрупі найбільш оптимальна для роботи і в позаурочний час, 

і на уроці. Кожна команда вибирає свого лідера, назву, направляє одного 

учасника в групу експертів та отримує завдання для попередньої підготовки. 

Сучасний рівень розвитку українського суспільства потребує підготовки 

мобільного та ініціативного, відповідального та самостійного, з умінням творчо 

мислити працівника, фахівця - господаря суспільного і приватного 

виробництва, здатного до самоосвіти, самовиховання. 

Протягом останніх 20 років у багатьох країнах світу дуже зацікавилися 

поняттям «ділова активність» і, зокрема, роллю ділової активності в освіті як 

засобу підготовки молоді до змін і розв'язання проблем трудового життя в 

умовах ринкової економіки. 

Використання ділових ігор на уроках виробничого навчання викликає в 

учнів бажання до творчої та продуктивної праці. Учні прагнуть до активних 

дій, досягають успіхів і мотивують власну поведінку, відпрацьовують моделі 

поведінки, необхідні для успішної професійної діяльності. 

При плануванні навчальної діяльності на перше місце необхідно ставити 

формування у учнів вміння і бажання вчитися, зацікавити до активної участі в 

рішенні виробничих ситуацій. 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника 

Ізюмського професійного ліцею 

 

1. Професія  4121 конторський службовець (бухгалтерія) 

2. Кваліфікація  конторський службовець (бухгалтерія) 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, 

нормативні та інші керівні матеріали з організації бухгалтерського обліку і 

складання звітності  безпосереднього напряму його діяльності; практику 

застосування інструктивних та нормативних документів; організацію 

документообігу на дільницях бухгалтерського обліку; основи трудового 

законодавства; основні методи економічного аналізу господарсько-фінансової 

діяльності підприємства, установи й організації; основи економіки, організації 

виробництва, праці та управління; основні принципи і практичні навички 

роботи на комп’ютері. 

 

Повинен уміти. Виконувати роботу з ведення нескладних операцій щодо 

обліку майна, коштів, фондів, цінних паперів, результатів господарсько-

фінансової діяльності тощо на підприємстві, в установі організації. Одержувати 

за оформленими, відповідно до встановленого порядку, документами кошти і 

цінні папери в банківських установах для виплати працівникам заробітної 

плати, премій, витрат на відрядження тощо. Вести на основі прибуткових і 

видаткових документів касову книгу, звіряти фактичну наявність грошових сум 

і цінних паперів із книжковим залишком, складати касову звітність. За 

дорученням здійснювати роботу з оперативного обліку готової продукції, 

витрат сировини, матеріалів, палива, електроенергії, виходів працівників на 

роботу, понаднормових годин роботи тощо, готувати відповідну інформацію. 

Виконувати реєстрацію бухгалтерських проводок і рознесення їх за рахунками, 
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проводити нескладні розрахунки за окремими ділянками бухгалтерського 

обліку. Приймати і контролювати правильність оформлення первинних 

документів, готувати їх до лічильного опрацювання, а також складати 

нескладну бухгалтерську звітність. Брати участь у проведенні аналізу 

виробничої і господарсько-фінансової діяльності підприємства, установи, 

організації. Готувати на основі оперативних і статистичних звітів довідку з 

питань, що належать до його компетенції. Брати участь у розробленні заходів, 

які спрямовані на додержання норм (стандартів) фінансово-господарської 

діяльності на підприємстві, в установі, організації, сприяти їх здійсненню. 

Виконувати поточні завдання в межах своєї компетенції за розпорядженням та 

дорученням керівництва бухгалтерії. Стежити за зберіганням бухгалтерських та 

нормативно-правових документів, які стосуються його діяльності. 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

Поряд з роботами, що внесені до складу відповідного розділу 

кваліфікаційних характеристик професій, усі робітники повинні: 

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;  

б) додержуватись норм технологічного процесу; 

в) не допускати браку в роботі; 

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й 

навколишнього середовища, додержуватися норм, методів, і прийомів 

безпечного ведення робіт; 

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення 

природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); 

є) знати інформаційні технології. 

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі 

професійно-технічної освіти 

Повна загальна середня освіта (по закінченню навчання) без вимог до 

стажу роботи. 
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6. Сфера професійного використання випускника: діяльність у сферах 

права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям. 

7. Специфічні вимоги: 

7.1. Вік: по закінченні терміну навчання -  не менше 18 років. 

7.2. Стать: чоловіча, жіноча. 

7.3. Медичні обмеження. 
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1. Характеристика та навчально-виховні задачі теми. 
 

1.1 Характеристика теми 

 

Вивчення  теми «Облік коштів, розрахунків та інших активів» 

заплановано робочим навчальним планом при  професійній підготовці з 

професії «Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)». 

В робочому плані відповідно ДСПТО  4121.КО.74.00-2007 в програмі 

виробничого навчання тема «Облік коштів, розрахунків та інших активів» 

розташована після тем, які дають спроможність учням мати значні конкретні 

теоретичні знання з документального оформлення господарських операцій та 

відображення їх в обліку, здатні застосовувати спеціальні знання при вирішенні 

проблемних ситуацій. 

Одержані уміння, навички дають можливість учням оволодіти прийомами 

роботи з даної теми. В даній темі це перший урок. На урок з теми«Облік 

касових операцій. Заповнення первинних документів та облікових регістрів. 

Обробка звіту касира. Основні бухгалтерські записи по рахунку 30 "Каса"» 

відводиться 6 годин (урок №91-96). 

Вирішальне значення в оволодінні навичками є навички, одержані при 

вивченні попередніх тем. 

Протягом навчального процесу вивчення усіх тем програми будуть 

зустрічатися роботи з використанням знань, умінь, навичок даної теми, які уже 

будуть відзначатися високим професіоналізмом. 

Тема посідає важливе місце в програмі виробничого навчання при 

підготовці кваліфікованих робітників з професії.  

Знання даної теми відіграє значну роль і необхідні  для майбутньої 

практичної діяльності учнів. Набуті навички дадуть можливість учням 

застосовувати їх на виробництві. 

Питання обліку касових операцій учнями вже були частково розглянути на 

уроках професійно-теоретичної підготовки  з предмету «Бухгалтерський облік» 
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при вивченні тем з «Теорії бухгалтерського обліку» : «Рахунки бухгалтерського 

обліку і подвійний запис», « «Документація господарських операцій», «Форми 

бухгалтерського обліку», «Інвентаризація господарських операцій», з «Основ 

обліку на виробництві» в темі : «Облік коштів, розрахунків та інших активів», 

при вивченні предмету «Діловодство та управлінська документація» в темі 

«Розрахунково-грошова документація» , при вивченні предмету «Економіка» 

при розгляді загальної характеристики оборотних коштів. 

Тому для проведення уроку обрано тип уроку - Урок вдосконалення вмінь 

та формування навичок. 

Основна дидактична мета   - Удосконалення та систематизація умінь при 

виконанні складних робіт, формування навичок при вирішенні складних 

виробничих завдань.  

Вид уроку –ділова гра; аналіз конкретних ситуацій;  конкурс; виконання 

індивідуальних робіт. 

Для досягнення навчальної, розвиваючої  та виховної мети уроку 

визначені методи та форми роботи з учнями, матеріальне-технічне 

забезпечення уроку. 

Урок проводиться з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій, проходженням електронних тестів на ПК, послідовність виконання 

робіт супроводжується показом мультимедійних презентацій на інтерактивної 

дошці. Оформлення касової книги ведеться на ПК. На уроці комп’ютер 

виступає одночасно об’єктом вивчення, знаряддя праці та засобом навчання. 

Група заздалегідь ділиться на три підгрупи - команди, їм дається домашнє 

завдання: 

1. Обрати капітана та назву команди. 

2. Підготувати емблему своєї команди. 

3. Зробити заготівлю підсумкової таблиці. 

4. Зробити презентацію на повторення теоретичного матеріалу, який 

учні вивчали на уроках з предмету «Бухгалтерський облік». 
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На уроці перша команда працює бухгалтерами розрахункового відділу, 

друга – касирами,  третя - бухгалтерами - ревізорами. Йде змагання.  

На різних етапах уроку використовую різні форми інтерактивних вправ- 

вікторини, «Вірю - не вірю», «Аукціон знань», «Мікрофон», «Продовжити 

речення», «Коло ідей», фронтальне опитування членів команд по черзі,пошук 

зайвих слів і їх виправлення; демонстрація домашнього завдання, попередньо 

даного викладачем по вибраній темі та інші. 

Команда учнів «Бухгалтерів - ревізорів» виконує завдання за 

комп’ютером. Решта - за картками – завданнями. 

Це дозволяє створити на уроці атмосферу творчості, повищає навчально-

пізнавальну активність учнів. 

Одним з важливих моментів на уроці для учнів є розумінням особистої 

зацікавленості в набуванні знань, щоб вони могли відчути свою компетентність 

протягом усього процесу навчання. 

В кабінеті столи розставлені так, що чітко простежується поділ учнів на 3 

групи : дві групи розташовані за круглим столом, третя – за комп’ютерними 

столами. 

На кожен стіл зроблено табличку з назвою команди. 

Для спонукання учнів до активної діяльності за правильні відповіді або 

доповнення журі виставляють відповідні бали. Правильність і повноту 

відповідей визначає спеціальна експертна комісія -  журі, що складається з 

одного представника від кожної команди та другого майстра виробничого 

навчання. За підсумками проведення гри визначаються зароблені очки, команді, 

яка набрала найбільшу кількість очок, виставляється відповідна оцінка. 

Переможцем буде вважатися та команда, у кого буде більше 

вірних відповідей на запропоновані завдання.  

При організації навчання здійснюю втілення ідеї синтетичного уроку. 

Особливістю синтетичного уроку є його відповідність вимогам сучасного 

процесу навчання, а це забезпечує оволодіння принципами та 

http://ua-referat.com/Відповідь
http://ua-referat.com/Відповідь
http://ua-referat.com/Відповідь
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закономірностями формування провідних понять, підвищення пізнавальної 

активності учнів. 

Синтетичному плану уроку найповніше відповідають особистісно-

розвивальні підходи. Такий план уроку сприяє розвитку розумових здібностей і 

формуванню прийомів логічного мислення.  

Синтетичний метод навчання це взаємозв'язок та взаємопроникнення 

різних видів засвоєння, на всіх структурних  етапах уроку, що дає можливість 

усвідомити суть здобутих знань. Під час такого уроку синтезується вивчення 

нового матеріалу, органічно об’єднується з його закріпленням, повторення 

раніше вивченого спирається на відомі учням знання і проводиться не тільки у 

формі викладу і пояснення учням але і в формі різноманітної самостійної 

роботи учнів. Використання викладачем  колективної, групової та  самостійної 

роботи учнів уже на всіх етапах уроку сприяє оволодінню системою знань, 

необхідних для засвоєння, і застосуванню їх на практиці. Також дає змогу 

допомагати один одному, оперативно усувати прогалини в знаннях, 

прислухатися до порад учителя, доповнювати відповіді, надавати новий 

позапрограмний матеріал з додаткових джерел, переглянути вже засвоєне з 

нових позицій; пов'язати його із змістом інших навчальних предметів. 

Колективна учбова діяльність сприяє засвоєнню знань і формуванню 

особистості учнів. Вона активізує роботу кожного учасника навчального 

процесу, підвищує якість знань, умінь і навичок, розвиває інтерес до навчання, 

забезпечує потребу учня в емоційному контакті під час навчального процесу.  

 

1.2 Основні навчальні та виховні задачі. 

При вивченні даної теми учні повинні оволодіти такими навичками, 

умінням: 

Повинні знати: 

- постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші 

керівні матеріали з організації бухгалтерського обліку касових операцій;  
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- практику застосування інструктивних та нормативних документів; 

- організацію документообігу на дільницях бухгалтерського обліку 

касових операцій; 

-  порядок організації грошового обігу та розрахунків, ведення 

касових операцій; 

- організацію синтетичного та аналітичного обліку готівки й інших 

грошових коштів; 

- порядок документування касових операцій та операцій з іншими 

грошовими коштами; 

- основні принципи і практичні навички роботи на комп’ютері. 

Повинні уміти: 

- одержувати за оформленими, відповідно до встановленого порядку, 

документами кошти і цінні папери в банківських установах для виплати 

працівникам заробітної плати, премій, витрат на відрядження тощо; 

- вести на основі прибуткових і видаткових документів касову книгу, 

звіряти фактичну наявність грошових сум і цінних паперів із книжковим 

залишком, складати касову звітність.  

- виконувати реєстрацію бухгалтерських проводок і рознесення їх за 

рахунками, проводити нескладні розрахунки за окремими ділянками 

бухгалтерського обліку; 

- приймати і контролювати правильність оформлення первинних 

документів, готувати їх до лічильного опрацювання, а також складати 

нескладну бухгалтерську звітність; 

- використовувати рахунки ЗО «Каса» та 33 «Інші кошти» для обліку 

готівки та інших грошових потоків; 

- відображати рух готівкових коштів на рахунках ЗО «Каса» та 33 «Інші 

кошти»; 

- заповнювати документи з обліку готівки та інших грошових коштів; 
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- стежити за зберіганням бухгалтерських та нормативно-правових 

документів, які стосуються його діяльності. 

Необхідна реалізація виховних цілей. 

- виховання наполегливості у праці; 

- виховання уважності при виконанні кожного прийому роботи; 

- виховання толерантності у відношенні до членів колективу групи; 

- виховання поваги до старших. 

Після вивчення теми учні повинні: 

 Добре розуміти та уявляти, що означають терміни: каса, касір, 

касові операції, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, касова 

книга, головна книга, інвентаризація каси, матеріально-відповідальна особа та 

інші. 

 Мати міцні знання Положення ведення касових операцій у 

національної валюті в Україні № 637. 
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2. Планування вивчення теми (розбивка теми програми на уроки). 
 

На тему «Облік коштів, розрахунків та інших активів» відведено 30 

годин. Матеріал теми розподіляється на п’ять  уроків і тематичну атестацію по 

цій темі. 

При розподілі теми на уроки враховується посильність матеріалу кожного 

уроку, складність та трудомісткість прийомів роботи, досвіду учнів, рівень їх 

вмінь та навичок. 

ПОУРОЧНЕ-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 

 з  виробничого навчання 

з професії «Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)» 

 

№ 

з/п 
Розділ, тема Номер та тема уроку 

Кількість 

годин 

5. Облік коштів, 

розрахунків та 

інших активів. 

 

30 

  91-96. Інструктаж за змістом  занять, 

організація робочого місця, охорона 

праці. 

Вправи. Облік касових операцій. 

Заповнення первинних документів та 

облікових регістрів. Обробка звіту 

касира. Основні бухгалтерські записи по 

рахунку 30 "каса" або іншого діючого. 

6 

  97-102.Облік операцій на поточному 

рахунку.  Порядок відкриття поточного 

рахунку в банку. Обробка виписки банка. 

Заповнення первинних документів та 

6 
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облікових регістрів. Основні бухгалтерські 

записи по рахунку 31 "Рахунки в банках" 

або іншого діючого.  

  103-108. Облік розрахункових операцій. 

Облік з покупцями та замовниками. 

Заповнення первинних документів та 

облікових регістрів. Основні бухгалтерські 

записи по рахунках 36 ‖Розрахунки з 

покупцями та замовниками. 

6 

  109-114.Облік з різними дебіторами. 

Заповнення первинних документів та 

облікових регістрів. Основні бухгалтерські 

записи по 37 "Розрахунки з різними 

дебіторами― або інших діючих. 

6 

  115-120. Облік розрахунків з підзвітними 

особами. Складання та обробка авансового 

звіту. Заповнення облікових регістрів. 

Тематична контрольна робота. 

6 

  

До зовнішньої структури уроку відноситься: 

- організаційна частина; 

- вступний інструктаж; 

- поточний інструктаж, чи вправи (самостійна робота) учнів; 

- заключний інструктаж. 

 

Дидактичну структуру уроку виробничого навчання можна представити 

в наступному виді: 

1) цільова настанова (повідомлення теми, цілей, задач уроку); 
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2) актуалізація знань і умінь (опитування і контроль засвоєних прийомів 

праці); 

3) формування основи діяльності учнів (показ прийомів праці); 

4) відпрацьовування нових прийомів праці (вправи, самостійна робота 

учнів); 

5) підведення підсумків; 

6) видача домашнього завдання. 

 

Основна плануюча документація з виробничого навчання : 

1. Навчальний робочий план. 

2. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника 

Ізюмського професійного ліцею з професії  4121 «Конторський 

службовець (бухгалтерія)». 

3.     Навчальна програма з виробничого навчання . 

4.     Поурочно - тематичний план. 

5.     Перелік навчально-виробничих робіт з професії . 

6.     План уроку. 
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3. Обладнання та оснащення робочих місць учнів. 
 

Оснащення кабінету облікових дисциплін: 

Круглий стіл для теоретичного навчання на 35 осіб 

Столи для ПК -16 шт. 

Стіл викладача - 1 шт. 

Стільці = 35шт 

Комп’ютери для учнів – 16 шт. 

Ноутбук – 2 шт. 

Комп’ютер управління інтерактивним кабінетом для викладача – 1 шт. 

ІБЖ– 19 шт. 

Акустична система – 2 шт.  

Проектор мультимедійний Epson EB-S92 -1 шт. 

Проекційний екран  -1 шт. 

Цифрова відеокамера – 1 шт. 

Інтерактивна дошка -1шт. 

Комутатор D-Link DES-1024D 24 порти -1 шт. 

Офісна техніка: у тому числі :  

Копиров. апарат А3 Sarp5516G – 1шт. 

Принтер лазерний А3 HP Color LJ CP5225n-1шт. 

Програмне забезпечення : у тому числі: 

ПО MS WinPro 7RUS Upgrd OLP Academ-19 шт 

ПО  WinStrtr RUS OLP NL Acdmc Legal -19 шт. 

ПО OffisseProPlus 2010 RUS OLP Acdms-19 шт. 

Kaspersky WorkSpace Security 19 шт. 

1С- бухгалтерія – 19 шт. 

Ламинатор – 1 шт. 

Калькулятори – 30 шт. 

Біндер (брошуратор) на пластикову пружину СВ2100 -1 шт. 
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На робочих місцях учнів - папки з комплектами роздаткових матеріалів: 

План рахунків бухгалтерського обліку; 

Бланк бухгалтерського балансу (форма 1); 

Бланки прибуткових касових ордерів; 

Бланки видаткових касових ордерів; 

Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів; 

Касова книга; 

Бланки платіжної відомості; 

Інструкційні картки; 

Тестова оболонка Mytest; 

Картки - завдання. 

На стендах оформлення кабінету : 

Структура активного та пасивного рахунку; 

Зразок оформленого Балансу підприємства; 

Зразок оформлення Типової форми № КО-1 «Прибутковий касовий 

ордер»; 

Зразок оформлення Типової форми № КО-2 «Видатковий касовий ордер»; 

Зразок оформлення Типової форми № КО-4 «Касова книга». 
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4. Методичні рекомендації щодо проведення вступного інструктажу 

 

Вступний інструктаж – сукупність методів і 

прийомів виробничого навчання, які 

використовуються на початку занять з метою 

підготовки учнів до активного, безпомилкового і 

свідомого виконання практичних завдань. 

При проведенні вступного інструктажу 

виконую: 

-   повідомлення теми і мети уроку; 

-   цільову установка учнів; 

-   перевірку знань, умінь і навичок учнів за матеріалами уроків, 

взаємопов’язаних з метою уроку і необхідних для його проведення; 

-   пояснення характеру і призначення запланованої на уроці роботи; 

-   пояснення нової теоретичної навчальної інформації; 

-   пояснення послідовності виконання вправ та завдань; 

-   ознайомлення учнів зі зразками документів, бланків та облікових 

регістрів, які вперше будуть застосовуватися на уроці, та правилами техніки 

безпеки при роботі за комп’ютером; 

-  вивчення інструкційно-технічної документації; 

-  пояснення та показ способів раціональної організації робочих місць 

учнів при виконанні завдань; 

-  інформацію про типові помилки та способи їх попередження; 

-  опитування учнів та пробне виконання ними бухгалтерських операцій з 

метою перевірки засвоєння матеріалу вступного інструктажу; 

-    відповідаю на запитання учнів. 

Вступний  інструктаж  провожу з чітким визначенням всіх структурних 

елементів та використанням різноманітних методів навчання. Так, перевірку 

знань учнів за темою попереднього уроку провожу за допомогою фронтального 
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опитування; пояснення нового матеріалу за допомогою бесіди з постановкою 

проблемних питань, вирішення конкретних виробничих ситуацій, актуалізацією 

знань учнів, демонстрацією наглядних зразків виконаних робіт; закріплення 

знань учнів за допомогою карток-завдань. 

При проведенні вступного інструктажу використовую методичні 

прийоми, які активують діяльність учнів. Для повторення матеріалу, який 

вивчався на минулих уроках, а також для здійснення міжпредметних зв’язків з 

предметами професійно –теоретичної підготовки  використовую картки-

завдання.  

Головною частиною вступного інструктажу вважаю пояснення характеру 

і призначення майбутньої роботи, показ виконання вправ і самостійних робіт з 

метою підтримки стійкої уваги і активізації пізнавальної діяльності учнів в 

процесі виробничого навчання.  

Протягом проведення всього вступного інструктажу здійснюю 

міжпредметні зв'язки з іншими предметами, навожу приклади, пов'язані з 

майбутньою професійною діяльністю учнів.  

Вступний інструктаж проводжу з метою створення в учнів орієнтованої 

основи дій на даному етапі навчання. 

Для всіх уроків даної теми організаційна форма проведення інструктажу – 

фронтальна на початку уроку. 

Структурна схема вступного інструктажу першого уроку: 

- актуалізація знань учнів; 

- організація робочого місця; 

- перевірка засвоєння учнями матеріалу вступного інструктажу; 

- видача завдань учнями на урок та розподіл їх на 3 групи (по 8-9  

учнів). 

Методичні прийоми, які використовуються на вступному інструктажі: 

Усне опитування, тестування (робота з картками - завдання, 

інструкційно-технологічними картами).  
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Актуалізація опорних знань. 

При повторенні матеріалу проводжу розминку. За допомогою ігрових 

методів. Усне опитування. 

Висновок про рівень необхідних знань учнів. 

Контроль та оцінка знань, умінь та навичок учнів – невід'ємний 

структурний компонент навчального процесу. Контроль – це виявлення, 

встановлення та оцінка знань учнів, тобто визначення об'єму, рівня та якості 

засвоєння навчального матеріалу, виявлення успіхів у навчанні, прогалин в 

знаннях, уміннях та навичках окремих учнів та всієї групи для внесення 

необхідних коректив в процес навчання, для вдосконалення його змісту, 

методів, засобів та форм організації. 

Складовою частиною контролю виступає перевірка, завдання якої є 

виявлення знань, умінь та навиків учнів та порівняння їх з вимогами, певними 

навчальними програмами. 

На уроці використовую різноманітні дидактичні засоби навчання: бланки  

бухгалтерських бланків, облікових регістрів. 

Щоб виховати в учнів тверду звичку дотримуватися правил техніки 

безпеки, треба постійно переконувати учнів у тому, що тільки ті прийоми й 

способи, які рекомендує викладач і майстер виробничого навчання, є 

безпечними; бути вимогливими до учнів з цих питань, пояснювати до чого 

призводить виконання завдання іншим способом.  

Під час практичного заняття важливе значення має культура праці, тому 

нагадую при це учням.  

Застосування різноманітних інноваційних технологій на уроці  

пробуджують у учнів цікавість і працьовитість, фокусують увагу і 

зосередженість. 
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5. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи 
учнів та поточного інструктажу майстра виробничого навчання 

 

Поточний інструктаж – сукупність методів 

виробничого навчання, при використанні яких 

інструктивна діяльність майстра орієнтована на 

диференційний та індивідуальний підхід до учнів під 

час закріплення ними нової навчальної інформації 

шляхом її застосування у самостійній практичній 

діяльності. 

При проведенні поточного інструктажу провожу: 

-    видачу завдань для самостійної роботи учнів; 

-    пояснення послідовності виконання завдань; 

-    розподіл учнів за робочими місцями; 

-    повідомлення про критерії оцінювання практичної діяльності учнів; 

-    індивідуальний поточний інструктаж шляхом проведення цільових 

обходів робочих місць учнів. 

Протягом самостійної роботи учнів роблю обходи робочих місць, цілями 

яких є:  

-    перевірка правильності організації робочих місць учнів та дотримання 

ними правил техніки безпеки; 

-    перевірка правильності виконання учнями процесу виконання робіт; 

-    перевірка умінь користуватися інструкційними картками; 

-    надання допомоги учням; 

-    перевірка ходу виконання робіт; 

-    перевірка якості роботи учнів та виконання ними норм часу; 

-    приймання та оцінювання робіт. 

Поточний інструктаж – це керівництво майстра при виконанні учнями 

вправ.  



Ізюмський професійний ліцей 

 
26 

Основна мета поточного інструктажу – домогтися виконання учнями 

учбово-виробничих робіт з найменшою кількістю помилок, для комплексних 

робіт – у заданий проміжок часу. Для цього майстру потрібно не стільки 

виправляти помилки. скільки їх попереджати.  

Індивідуальний поточний інструктаж – проводиться при обході майстром 

робочих місць учнів. Їхня суть у тім, що при кожнім обході майстер переслідує 

визначену мету, стежить за роботою всіх учнів, дає їм необхідні вказівки, 

виправляє та попереджує помилки.  

При проведенні індивідуального та поточного інструктажу майстер 

повинен: 

- вникати в роботу кожного учня, не випускаючи з поля зору роботу всієї 

групи; 

- розвивати у учнів здібність аналізувати свою працю, знаходити причини 

помилок та способи їх усунення; 

- без необхідності не втручатися в роботу учнів; 

- не давати готових вказівок, як виправити помилки; 

- ніколи не закінчувати роботу за учнів; 

- надавати постійну допомогу відстаючим учням шляхом повторного 

пояснення та проведення з ними додаткових вправ; 

- спонукати учнів до самоконтролю, забезпечити високу якість їх роботи; 

- спостерігати за раціональним використанням робочого часу та 

добиватися високої продуктивності праці учнів; 

- виховувати у учнів звичку правильної організації робочого місця та 

забезпечення безпечних умов праці. 

Колективний поточний інструктаж поводиться одночасно для всієї групи 

шляхом повторного пояснення та показу прийомів роботи в тих випадках, коли 

у більшості учнів виявлені однотипні помилки та утруднення в роботі. 

Ведучі методи поточного інструктажу: пояснення, роз'яснення, 

самостійна практична робота учнів; 
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 по рівню навчально-пізнавальної діяльності учнів: репродуктивний, 

дослідницький. 

На уроці самостійна робота – фронтальна. Виконую розподіл учнів на дві 

групи і робочим місцям, видаються картки-завдання, інструкційно-технологічні 

карти на кожне робоче місце. 

Пояснюю зміст завдань, завдання вміщують теоретичну і практичну 

частину. 

Теоретична частина. 

Під час виконання теоретичної  частини проводжу тестування. За 

допомогою запропонованих тестів учень мас можливість краще опанувати 

термінологію теми уроку. 

Запропонована система тестових завдань дозволяє учням виявити, 

наскільки вони глибоко засвоїли тему «Облік касових операцій», а майстру в/н 

- досить швидко і об'єктивно оцінити знання учнів (використовується картки-

завдання, інструкційно-технологічна карта, стенди).  

У порівнянні з традиційними формами контролю (іспити, заліки, 

контрольні роботи тощо) тести мають такі переваги: 

- представляють більш об'єктивний спосіб контролю; 

- результати тестування дозволяють зіставляти рівні окремих об'єктів 

(учня, групи, ліцею) з середнім рівнем або з аналогічним об'єктом; 

- завдяки тестам забезпечується рівність умов, єдині критерії для 

оцінки та аналізу результатів; 

- крім безпосередньо знань, тести перевіряють психологічні якості 

людини, необхідні їй у професійній діяльності. Так, роботі бухгалтера властиві 

інтенсивна уважність, механічна пам'ять (переважно на цифри), охайність, 

методичність. Ці якості також можна перевірити за допомогою тестів. 

Тестові завдання повинні бути складені таким чином, щоб вони не 

викликали додаткових запитань з боку учнів, а також не вимагали значних 
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арифметичних підрахунків. Наведені тести компактні та зручні для визначення 

рівня успішності. 

Тести, запропоновані у методичній розробці, складені з повним 

дотриманням основних етапів тестової технології: 

1. визначення предметної сфери знань, яка перевіряється; 

2. визначення рівнів тестів; 

3. визначення видів тестів кожного рівня. 

Практична частина. 

Під час виконання практичної частини я роблю цільові обходи: 

Перший цільовий обхід майстра. При цьому я повинна впевнитись, чи всі 

учні зрозуміли завдання. 

Другий цільовий обхід майстра. При цьому я слідкує за правильністю 

виконання прийомів учнями, вказую на помилки та недоліки в роботі, 

попереджую про неправильність виконання. Слідкує за додержанням вимог гри 

при виконанні завдань . 

Третій цільовий обхід майстра. Перевіряю правильність виконання 

завдання. Звертаю увагу, чи в тій послідовності було виконано розв’язання 

завдання. Роботу учнів оцінюю по таблиці критеріїв оцінювання. 

 

 

  



Ізюмський професійний ліцей 

 
29 

6. Методичні рекомендації щодо проведення заключного 
інструктажу 

 

Заключний інструктаж – підбиття підсумків 

виконання учнями трудових завдань з використанням 

сукупності методів виробничого навчання, які 

застосовувалися на уроці; об’єктивне оцінювання 

підсумків їх практичної діяльності. Підведення 

підсумків містить виставлення оцінок, розбір кращих 

зразків робіт і аналіз суттєвих помилок.  

Проведення заключного інструктажу 

передбачає: 

-    аналіз уміння учнів застосовувати нову навчальну інформацію, що 

вивчалася на уроці; 

-    аналіз причин помилок учнів та застосування засобів їх усунення; 

-    повідомлення та обґрунтування оцінок, отриманих учнями на уроці; 

-    аналіз дотримання правил техніки безпеки праці, організації робочих 

місць учнів; 

-    розгляд випадків нераціонального використання урочного часу. 

Заключний інструктаж провожу за допомогою бесіди з постановкою 

проблемних питань. 

Аналізую роботу кожного учня на уроці, звертаю увагу на помилки, які 

допустили учні під час підготовки завдань, виставляю оцінки. Здійснюю 

міжпредметні зв'язки з іншими предметами професійно –технічної підготовки, 

охороною праці.  

До оцінювання робіт краще залучаю самих учнів, таким чином 

підвищуючи навчально-виховну ефективність оцінки. Під час перевірки учні не 

тільки дізнаються, чому вони навчилися, що ще не засвоїли, які допустили 

помилки, а й вчаться самі оцінювати свої вміння та знання, а також здійснюють 

оцінку виконаних робіт одногрупниками.  
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Заключний інструктаж будую так, щоб учні дістали на ньому щось нове, 

закріплювали свої знання і збагачували досвід. Учні беруть участь в аналізі 

виконаних навчально-виробничих робіт, навчаються давати їм об’єктивну 

оцінку. 

Під час оцінювання робіт звертаю увагу насамперед на якість і час 

виконання. Виставлені учням оцінки, відповідно критеріям оцінювання, 

обов’язково аргументую. 

Також практикую виставлення так званих комплексних оцінок: за знання 

питань теорії і раніше вивченого матеріалу; уміння застосовувати знання на 

практиці; швидкість та якість виконаної роботи. 

Практика підтверджує, що комплексне оцінювання роботи підвищує 

інтерес учнів до виконання завдання. 

Повідомляю тему і мету наступного уроку. 

Даю домашнє завдання. 

Прибирання робочих місць. 
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7. Методичні рекомендації щодо виконання домашнього завдання 
 

Домашнє завдання – важлива складова частина 

процесу навчання. Особливо велике значення воно має 

як засіб підвищення ефективності практичних занять. 

Продумана організація домашніх завдань забезпечує 

кращу підготовку учнів до занять, більшу самостійність 

у роботі. Крім того, домашні завдання дозволяють 

після виконання практичного завдання в училищі ще 

краще й глибше зрозуміти його вдома. 

Мета домашньої навчальної роботи учнів: 

- підготовка до наступного заняття; 

- осмислення та узагальнення виробничого досвіду; 

- приведення в систему одержаних теоретичних і практичних знань; 

- застосування теоретичних знань для розв'язання практичних завдань; 

- закріплення та розширення теоретичних знань, практичного досвіду. 

Зміст домашнього завдання визначаю з урахуванням рівня 

підготовленості учнів групи. Видаю різнорівневі завдання. 

Застосовую індивідуальний підхід до видачі домашнього завдання.  

На наступний урок (97-102) : 

- кожному учню повторити теоретичний матеріал з предмету 

«Бухгалтерський облік» з обліку операцій на поточному рахунку: Порядок 

відкриття поточного рахунку в банку. Обробка виписки банка. Заповнення 

первинних документів та облікових регістрів. Основні бухгалтерські записи по 

рахунку 31 "Рахунки в банках"; 

- двом учням підготувати мультимедійні презентації на пропоновані 

теми; 

- бажаючим отримати додаткові бали – скласти кросворд на тему : Облік 

касових операцій». 
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СЦЕНАРІЙ УРОКУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 
 

З ПРОФЕСІЇ 4121 «КОНТОРСЬКИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ (БУХГАЛТЕРІЯ)» 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Старший майстер 

________Браженко М.І. 

        «__»___________2013р. 

ПЛАН УРОКУ 

Дата : 10 квітня 2013 р. 

Група: КС – 311 

Професія : Конторський службовець (бухгалтерія). Код 4121. 

Тема програми № 5: «Облік коштів, розрахунків та інших активів». 

Тема уроку  № 91-96:  «Облік касових операцій. Заповнення первинних 

документів та облікових регістрів. Обробка звіту касира. Основні бухгалтерські 

записи по рахунку 30 "Каса"». 

Мета уроку:  

Основна дидактична мета: 

удосконалення та систематизація умінь при виконанні складних робіт, 

формування навичок при вирішенні складних виробничих завдань.  

а) навчальна: 

закріпити знання учнів, одержаних ними на уроках бухгалтерського 

обліку, формування і розвиток умінь і навичок,застосування знань для 

розв'язання завдань, навчити учнів відображати касові операції на рахунках   

бухгалтерського  обліку, заповнювати основні документи з  руху готівки в касі;  

б) розвивальна: 

розвиток логічного, аналітичного та економічного мислення, пам’яті, 

уваги, пізнавального інтересу учнів, пізнавальної активності та 

самостійності, уваги, спостережливості;  формування вміння та навички 

самовдосконалення за обраною професією;  
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в) виховна: 

 виховувати допитливість, спостережливість, наполегливість, 

старанність, готовність до самостійної роботи, відповідальність за результати 

власної праці, інтерес до  професії. 

Тип уроку:  Урок вдосконалення вмінь та формування навичок.  

Вид уроку:ділова гра; аналіз конкретних ситуацій; конкурс; виконання 

індивідуальних робіт. 

Методи:  

 за джерелом передачі та сприймання навчальної інформації 

- словесні, наочні, практичні; 

 за характером пізнавальної діяльності учнів  - 

пояснювально-ілюстративний, репродуктивний; 

 залежно від основної дидактичної мети і завдань - методи 

формування вмінь і навичок, перевірки та оцінювання знань, умінь і 

навичок; методи закріплення навчального матеріалу, самостійної роботи 

учнів з осмислення й засвоєння нового матеріалу роботи із застосування 

знань на практиці та вироблення вмінь і навичок, перевірки та 

оцінювання знань, умінь і навичок; 

 синтетичний метод навчання; 

 інтерактивні методи навчання –«кожен учить кожного» - 

(навчаючи – учусь). 

Форма організації навчальної діяльності: Робота у малих групах.  

Методи і прийоми:Робота у співпраці моделювання, точечна дискусія. 

Матеріально-технічне забезпечення: електронні презентації, 

комп’ютери, інтерактивна  дошка, мультимедійний проектор, калькулятори, 

ручки, олівці, лінійка. 

Дидактичне забезпечення уроку: плакати: «Типова форма N КО-1 

«Прибутковий касовий ордер», «Типова форма N КО-2 «Видатковий касовий 

ордер», «Типова форма N КО-3а «Журнал реєстрації прибуткових та 
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видаткових касових ордерів», «Типова форма N КО-4 «Касова книга», 

презентація теми, завдання в програмі PowerPoint, унаочнення, картки із 

завданням, інструкційні картки, опорний конспект, таблиця з критеріями 

оцінювання навчальних досягнень учнів, план рахунків, бланки бухгалтерських 

документів. 

Міжпредметні зв’язки: 

- предмет «Бухгалтерський облік» - тем з «Теорії бухгалтерського 

обліку» : «Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис», « «Документація 

господарських операцій», «Форми бухгалтерського обліку», «Інвентаризація 

господарських операцій», з «Основ обліку на виробництві» в темі : «Облік 

коштів, розрахунків та інших активів»; 

- предмет «Економіка підприємства» - в темі «Розрахунково-грошова 

документація»; 

- предмет «Діловодство та управлінська документація» - при 

розгляді загальної характеристики оборотних коштів. 

Основна література: 

1. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник./ За ред. проф. Ф.Ф. 

Бутинця.- Житомир: ПП ―Рута‖, 2002. – 688 с. 

2. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум./  За 

ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Л.В. Чижевської – Житомир: ЖІТІ, 2007. – 512 

с. 

3. Захожай В.Б., Базась М.Ф., Матюха М.М., Базась В.М., 

Бухгалтерський облік у галузях економіки: Підручник: К.: МАУП, 2005. 

4. Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні 

документи та порядок їх заповнення: навч. посібник- К.: Центр навчальної 

літератури, 2004.- 440 с. 

5. Малюга Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. Збірник вправ. Навч. 

посібник – Житомир: ПП ―Рута‖, 2008. – 480 с. 
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ХРОНОМЕТРАЖ УРОКУ 

 

І. Організаційна частина (10 хв.) 

ІІ. Вступний інструктаж (80 хв.) 

ІІІ. Поточний інструктаж (150 хв.) 

ІV. Заключний інструктаж (30 хв.) 

 

ХІД УРОКУ 

І. Організаційна частина (10 хв.) 

1. Привітання. Психологічне налаштування учнів на роботу. 

2. Перевірка наявності учнів. 

3. Перевірка готовності учнів до уроку. 

4. Повідомлення теми програми і уроку. 

5. Розподіл учнів по робочих місцях. 

6. Підготовка робочого місця: 

- візуальна перевірка робочого місця; 

- включення комп’ютера. 

7. Видача робочих зошитів. 

Майстер в/н: 

Доброго дня!Староста групи, назвіть мені, будь ласка, відсутніх на уроці. 

Після привітання перевіряю готовність учнів до уроку (наявність 

конспектів, виконання домашнього завдання, належний зовнішній вигляд, 

порядок на робочому місці).Психологічно налаштовую учнів на роботу. 

Нагадую учням, що в комп’ютерної лабораторії вони повинні 

дотримуватися інструкції з експлуатації персонального комп’ютера, з охорони 

праці. Провожу інструктування учнів за змістом занять, організації робочого 

місця, охорони праці, ТБ у комп’ютерному класі. 

Інструктаж з техніки безпеки (див. Додаток 1) 
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Добре, тепер перейдемо до вивчення нового матеріалу. 

ІІ. Вступний інструктаж (80 хв.) 

Актуалізація знань та умінь учнів . 

1. Перехресне опитування вивченого матеріалу. Перевірка знань і 

практичних навичок учнів по матеріалу, вивченому на попередніх уроках 

теоретичного та виробничого навчання. 

2. Повідомлення теми і мети уроку. 

3. Мотивація учнів до вивчення теми уроку. 

4. Перегляд підготовлених учнями презентацій на тему уроку. 

5. Повідомлення майстром в/н нової навчальної інформації. Демонстрація 

зразків оформлення касових документів. Пояснення характеру і послідовності 

роботи учнів на уроці. 

6. Закріплення матеріалу інструктажу : самостійне виконання вправ. 

7. Відповіді майстра на запитання, що виникають під час вивчення теми. 

8. Підведення підсумків вступного інструктажу. 

Майстер в/н: 

На попередніх заняттях виробничого навчання та на уроках теоретичного 

навчання з предмету «Бухгалтерський облік» ви ознайомилися з основними 

поняттями і порядком обліку касових операцій. Сьогодні ми повторимо та 

закріпимо їх, але це буде не просто заняття узагальнення знань, умінь та 

навичок,  ми проведемо турнір між командами під девізом:‖ Відшукай усьому 

початок і ти багато чого зрозумієш ‖. 

Увага на екран. 

Тема нашого уроку № 91-96 :  

«Облік касових операцій. Заповнення первинних документів та облікових 

регістрів. Обробка звіту касира. Основні бухгалтерські записи по рахунку 30 

"Каса"». 

Мета уроку: 
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закріпити знання, одержаних на уроках бухгалтерського обліку, 

застосування знань для розв'язання завдань, навчити учнів відображати касові 

операції на рахунках   бухгалтерського  обліку, заповнювати основні документи 

з  руху готівки в касі. 

Мотивація 

Метою мотивації є сфокусувати увагу учнів на проблемі та викликати 

інтерес до обговорюваної теми. 

Майстер   в/н: 

Сьогодні ми будемо вивчати  особливу тему. Так склалося, що сьогодні 

не знайдеш підприємства чи підприємця, який би не стикався з готівкою. 

Дивіться самі: гроші постійно переходять від одного до іншого, усі щось 

продають або купують. Тільки й устигай усе правильно та вчасно 

оформлювати.  

Знання, які ви повинні отримати в ході уроку, дозволять вам в майбутній 

праці спокійно організувати облік у касі, належно здійснювати  роботу з 

готівкою на підприємстві. 

Увага на екран  : 

На гербі бухгалтерів, що визнаний в якості інтернаціональної емблеми 

облікових працівників, зображені сонце, ваги та крива Бернулі і написаний 

девіз “Наука, довіра, незалежність ”. 

Сонце символізує освітлення бухгалтерським обліком фінансової 

діяльності, ваги – баланс, а крива Бернулі – символ того, що облік, який 

виник одного разу, буде існувати вічно.  

Про важливість пізнання вчений італієць Лука Пачолів кінці XV ст. 

писав, що хто в справах своїх не вміє бути хорошим бухгалтером, той буде 

блукати як сліпий в потемках  і не обминути йому великих збитків. 

Інший відомий знавець бухгалтерської справи Б. Котрульї також у XV ст. 

радив вважати задоволенням правильне і хороше ведення бухгалтерських 

книг.«А кому не дано цього, той нехай вчиться або найме собі дійсно вмілого 
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і  практичного молодого бухгалтера, бо інакше справи перетворяться на 

хаос і вавилонське стовпотворіння, чого слід побоюватися, якщо дорога 

честь і майно.» 

Царським«Наказом губернаторам і воєводам» від 

01.12.1728р.наказувалосяакуратневеденняобліку та лічильних книг, 

тобто«Книги прибуткові та видаткові необхідно мати в чистоті і щоб у 

них скребень і переправлень не було, особливо по приходу і витраті, на 

клаптиках окремих не записувати, тому що від цього можуть відбутися 

неприємності ». 

Ф.де Ескобар писав : «Бухгалтерський облік стоїть  вище всіх наук і 

мистецтв, адже всі мають потребу в ньому,а він ні в кому потреби не має». 

Епіграфом нашого уроку будуть: 

 

«Знання складається із дрібних крихт щоденного досвіду»  

Д. Писарєв 

«Ніколи не соромся запитувати про те, чого не знаєш.» 

Арабське прислів’я 

 

«Якщо ви володієте знаннями,  

дайте іншим запалити від нього свої світильники.» 

Т. Фулпер 

 

«Якщо людині подарувати одну рибину , вона буде ситою один день; якщо 

подарувати дві рибини, вона буде ситою два дні; але якщо навчити людину 

ловити рибу, вона буде ситою все своє життя» 

Робота в малих групах. 

Майстер в/н : 

На попередньому уроці ми поділилися на три рівноцінні команди за 

знаннями. Кожна команда обрала собі капітана та назву, приготувала емблему, 

зробила заготівлю підсумкової таблиці та підготувала презентацію для 

повторення теоретичного матеріалу. 

Представимося:  

команда перша «Бухгалтера розрахункового відділу», 

друга команда   «Касири підприємства»,  
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третя команда  «Бухгалтера - ревізори». 

Команда учнів «Бухгалтерів - ревізорів» розташувалися за комп’ютером. 

Решта –за круглим столом. 

Капітани команд демонструють свої презентації та озвучують їх. 

Презентація 1 команди : «Нормативні документи з обліку касових 

операцій».(див. Додаток 2) 

Презентація 2 команди : «Документальне оформлення касових 

операцій».(див. Додаток 3) 

Презентація 3 команди : «Санкція за порушення касових операцій. 

Інвентаризація каси».(див. Додаток 4) 

Презентація оцінюється від 0 до 10 балів. 

Майстер при необхідності доповнює відповіді команд. 

Майстер в/н: 

Дякую команди за підготовлені презентації. 

Сьогодні ми побачимо – хто швидший і спритніший,  

А також всі дізнаємось, хто тут найрозумніший! 

Ось турнір перший – „ розминкою ” він зветься, 

Кожній команді 10 запитань дається.  

Використовую технологію загальнокомандного обговорення «Мікрофон», 

яка надає можливість кожному члену команди сказати щось швидко, по черзі, 

відповідаючи на запитання майстра. Учням, які бажають відповісти, 

передається мікрофон. 

Кожній команді пропонується 10 запитань. 

Інтерактивна гра «Мікрофон» 

(див. Додаток 5. Картки –завдання №№ 1, 2, 3) 

За 1хв. команда має встигнути дати найбільшу кількість правильних 

відповідей. Виграє та команда, яка набере найбільшу кількість балів. Правильна 

відповідь оцінюється в 1 бал.  

(На дошці записуємо назви команд для введення рахунку турніру). 
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На інтерактивної дошки включаємо секундомір. 

Турнір капітанів 

Майстер в/н завдає по черзі по 5 запитань  кожному капітану команди. 

Кожна правильна відповідь оцінюється 2 балами. Капітани дають по черзі 

на питання відповіді, а експерти записують балі. (див. Додаток 6. Картка – 

завдання №№4) 

Пояснення нової теми: 

Майстер в/н: 

Нагадую вам перелік типових форм, які використовують для первинної 

документації обліку касових операцій і пояснюю порядок їх заповнення: 

Код форми Назва форми 

 Облік касових операцій 

Ф № КО-1 Прибутковий касовий ордер 

Ф № КО-2 Видатковий касовий ордер 

Ф № КО-3 Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів 

Ф № КО-4 Касова книга 

 

Майстер пояснює порядок здійснення операцій з обліку грошових коштів. 

Увага на екран:  

На дошці наведено : 

1. Схема документообігу касових операцій. (див. Додаток 7) 

2. Зразок правильного  оформлення прибуткового касового 

ордеру.(див. Додаток 8) 

3.Зразок правильного  оформлення видаткового касового 

ордеру.(див. Додаток 9) 

4. Зразок правильного  оформлення Журналу реєстрації прибуткових 

та видаткових касових ордерів . 

4. Зразок правильного  оформлення Касової книги. 
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5. Зразок правильного  оформлення Журналу №1 та відомості 

дебетових оборотів за рахунком 30№Каса».(див. Додаток 12) 

Майстер демонструє зразки, пояснює. 

Закріплення матеріалу інструктажу: самостійне виконання вправ. 

Перед вами інструкційно – технологічна картка №1(див. Додаток 13)та 

бланки бухгалтерських документів з обліку касових операцій. 

Закріплення матеріалу інструктажу: самостійне виконання вправ. 

Вам пропонується самостійно виконати завдання, яке надано в картках - 

завдання №№ 5, 6, 7.(див. Додаток 14) 

Оцінка за виконання : 4 бали  за кожний вірно оформлений документ. 

Підводимо підсумки вступного інструктажу, звертаємо увагу на допущені 

помилки при відповідях. 

Майстер оцінює виконання робіт, учні заповнюють листи оцінки. 

 

ІІІ. Поточний інструктаж (150 хв.) 

Самостійна робота. 

Майстер в/н: 

На уроці ви показуєте міцні  знання. Добре, а зараз ми з вами попрацюємо 

індивідуально. Команда № 3 відповідає на електронні тести. 

Команди №№ 1 і 2 – на тести, які надані в картках – завданнях. 

Пропоную вам відповісти на питання 12 тестів (по 3 тесту 1,2,3,4 рівнів). 

Кожна правильна відповідь -1 бал.(див. Додаток 15. Картка –завдання 8). 

Час на виконання тестів – 5 хв. 

Виконання задач по темі: «Облік касових операцій», заповнення 

первинних документів та касової книги. Оформлення  звіту касира». 

Учні виконують завдання, які приведені в картках - завданнях №№ 9, 10, 

11.(див.Додаток 16). 

Оцінка за виконання : 4 бали  за кожний вірно оформлений документ. 

Майстер проводить цільові обходи робочих місць учнів з метою: 
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1. Перевірки організації робочого місця. 

2. Перевірки дотримання учнями техніки безпеки. 

3. Проведення контролю поопераційного виконання робіт. 

4. Перевірки якості виконання робіт. 

5. Надання учням допомоги при виконанні робіт. 

 

ІV. Заключний інструктаж (30 хв.) 

 Аналізую виконання навчально-виробничих робіт. 

 Вказую на типові помилки. 

 Розглядую випадки втрати робочого часу. 

 Перевіряю та аналізую роботу кожного учня (виставлення оцінок). 

 Повідомляю про досягнення мети уроку. 

Всі учні втомлені роботою, але задоволені. Пройшовши кілька разів через 

виконання виданих завдань, прослухавши декілька разів з різних джерел одну і 

ту ж інформацію, проконтролювавши самостійно свої знання і знання своїх 

товаришів, ніхто з учнів не повинен отримати незадовільних оцінок.  

А це означає, що мета уроку досягнена. Якщо ж дехто з учнів відчуває, 

що отриманий ним результат низький і вірить у свої сили і можливості, він 

просить у викладача дозволу на перездачу деяких або всіх завдань. 

Майстер в/н завжди йде назустріч побажанням учнів, тому що у кожного 

з них повинен бути шанс. 

ДЕБРИФІНГ 

Майстер виробничого навчання разом з учнями обговорює такі питання: 

• що було найбільш корисним на занятті? 

• які труднощі виникли під час виконання завдання? 

• що сподобалося у проведенні заняття? 

• яка команда найбільш повно і переконливо висвітлила питання? 

• хто з учасників найбільш активно брав участь у роботі своєї 

команди? 

• хто з учасників найбільше грамотно відповідав на питання? 
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• хто з учасників виявив творче мислення, показав уміння знаходити 

вихід із нестандартних ситуацій? 

• що слід змінити, удосконалити у роботі команди в майбутньому? 

Група експертів доповідає оцінки командам і окремим учням, аналізує 

роботу своїх товаришів у співробітництві. 

Практика показує, що при використанні ділових ігор, учні запам'ятовують 

80% того, що висловлювали самі; 90% того, що робили самі. Поліпшується не 

тільки запам'ятовування матеріалу, але і його ідентифікація, використання в 

повсякденному житті. Використання ділових ігор на уроках виробничого 

навчання сприяє розвитку таких особистісних якостей, як комунікабельність, 

співробітництво, уміння відстоювати свою точку зору, йти на компроміси і т.д. 

Підсумок уроку 

Майстер в/н 

Як підсумок уроку, зараз  пограємо в інтерактивні ігри «Продовжити 

речення» та «Коло ідей». 

Інтерактивна гра «Продовжити речення» 

 Прибутковий касовий ордер  підписує - ………….. 

 Видача грошових коштів з каси оформляється ……………… 

 Підписують Видатковий касовий ордер ……………….. 

 За дебетом рахунку 30 відображається  …, за кредитом – ……… 

 Інвентаризація грошових коштів у касі проводиться за наказом 

керівника (не рідше ………) 

 Касові операції з надходження та видатків грошових коштів 

оформляються такими документами………………………….. 

Оцінка за вірну відповідь 0,5 бали. 

Інтерактивна гра «Коло ідей» 

Майстер в/н: 

Ви повинні висловити свою точку зору, позицію. Відповіді сформуйте за 

таким алгоритмом: 
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 Які операції відносяться до касових операцій? 

 Як ви вважаєте, де можна застосовувати отримані сьогодні на уроці 

знання на практиці? 

 Хто має право допомогти касиру в видачі заробітної плати? 

 Яка сума в касі вважається нестачею? 

 Який регістр призначено для аналітичного обліку готівки в касі 

підприємства? 

 Хто несе відповідальність за наявність і рух коштів в касі? 

Оцінка за вірну відповідь 0,5 бали. 

Оголошення оцінок, їх аргументація. 

Рефлексія. (див.Додаток 17) 

Повідомляю тему наступного заняття. 

В кінці уроку майстер в/н  видає домашнє завдання, дякує учнів за 

активну роботу і закінчує урок. 

Увага на екран: 

Домашнє завдання(слайд на інтерактивній дошці) 

На наступний урок (97-102) : 

- всім учням повторити теоретичний матеріал з предмету 

«Бухгалтерський облік» з обліку операцій на поточному рахунку: Порядок 

відкриття поточного рахунку в банку. Обробка виписки банка. Заповнення 

первинних документів та облікових регістрів. Основні бухгалтерські записи по 

рахунку 31 "Рахунки в банках"; 

- всім учням скласти бухгалтерські проводки: 

Я вважаю, ……….. 

На мій погляд, …….. 

Наприклад, ……… 

Отже,…….. 
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№ 

п/п 

Зміст операції Сума, 

грн. 

Кореспонденція 

Дебет Кредит 

 Одержано кошти в касу від:    

1. Інкасатора з поточного рахунку в 

банку по чеку на видачу зарплати 

2500   

2. Підзвітної особи 

(повернені невикористані суми) 

148   

3. Суми недостачі з винних осіб  в 

рахунок  

Відшкодування  матеріальних 

збитків 

596   

 Видано коштів з каси:    

1. Працівникам зарплата 2420   

2. Для здачі  в  банк для зарахування на 

поточний рахунок 

80   

3. У підзвіт працівнику 950   
 

- 3учням, які мають достатній рівень, підготувати мультимедійні 

презентації на наступну тему; 

- бажаючим отримати додаткові бали – скласти кросворд на тему : Облік 

касових операцій». 

Майстер в/н : 

На уроці ви показали добрі знання. 

Підводячи підсумки уроку, я хочу вам нагадати легенду про щастя. 

Ви чули легенду про щастя? Стверджують, що воно перебувало в 

золотистому, щільно стуленому пуп'янку тюльпана. Ніхто не міг дістатися до 

нього, хоча й намагалися: хто — силою, хто — хитрощами, хто — 

заклинаннями. І йшли до тієї квітки старі й молоді, здорові й каліки, ішли царі 

зі шляхетним покотом і жебраки з торбами, ішли багатії-марнотрати й злидарі 

без гроша за душею. Натовп біля квітки збирався і згодом розходився ні з чим. 

Та ось одного разу луками, де росла ця квітка, ішла натомлена тяжкою 

працею бідна жінка, вела за руку свого маленького сина. Їй хотілося бодай 

подивитися на пуп'янок чарівної квітки щастя, якого вона так і не бачила за все 

своє життя, лише тяжко зітхала, згадуючи про нього. 
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Жінка тихенько, із завмиранням серця наблизилася до квітки... Раптом її 

хлопчик, побачивши пуп'янок, дзвінко й голосно, як може лише дитина, 

розсміявся. 

І сталося диво! Тієї самої миті пуп'янок розкрився. Те, що не вдавалося 

зробити ні силою, ні хитрощами, зробив веселий безтурботний сміх. Дорослому 

часом важко збагнути, що не все можна купити за гроші, не все можна здобути 

хитрощами. По-справжньому щасливою може бути лише дитина: їй так 

небагато для цього треба. 

Отже,бажаю вам бути вжитті щасливими, та як умова більше 

посміхатись,з позитивними емоціями вивчати навчальні предмети. 

Дякую всім за урок! 

 

Учням нагадується про необхідність прибрати свої робочі місця, 

черговим кабінет -лабораторію.   
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Висновок 

 

Господи! 

Ти, хто вчив нас, прости, що я 

вчу, що ношу звання вчителя. яке 

Ти носив на землі. 

Учителю! 

Зроби мою старанність постійною, 

а розчарування минущим; 

дай мені простоту і дай мені глибину; 

порятуй мій щоденний урок від порожнечі; 

хай не печалить мене нерозуміння і 

не засмучує непам’ять тих, кого я вчила. 

 
Габріела Містраль, лауреат  

Нобелівської премії в області літератури (1945 р.), вчительки за фахом  

 

Народження будь-якого уроку починається з усвідомлення і правильного, 

чіткого визначення його кінцевої мети - чого вчитель хоче досягти;  

встановлення засобів - що допоможуть в досягненні мети, а вже потім 

визначення способу - як вчитель буде діяти, щоб мета була досягнута. 

Визначаючи метод навчання як спосіб взаємопов'язаної діяльності 

вчителя і учнів, можна розглядати учня як партнера  вчителя ‖ а навчання - як 

співробітництво вчителя і учня. Якщо дидактичні принципи визначають вимоги 

щодо організації процесу навчання, пояснюють, чому треба вчити таким чином 

або іншим, то методи навчання дозволяють одержати відповідь на інше питання 

- як це необхідно робити з урахуванням мети, завдань, специфіки предмета та 

інших чинників. 

Самостійна робота на уроці має велике навчальне й виховне значення. 

Вона може дати бажані наслідки лише тоді, коли вчитель застосовує її у певній 

системі та послідовності; правильно керує нею. Самостійною є та діяльність, 

яку учень здійснює без сторонньої прямої допомоги, спираючись на свої 

знання, мислення, вміння, життєвий досвід, переконання, і яка, через 

збагачення учня знаннями формує риси самостійності. Самостійна діяльність 
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являє якість процесу пізнання, рису особистості учня і форму організації 

навчання. Ефективність самостійної роботи учнів можлива  при дотримуванні 

певних умов: 

1) чіткої, конкретної постановки завдань перед учнями; 

2) характер завдань і запитань для самостійної роботи та їх складність на 

різних етапах навчання повинен змінюватись; 

3) завдання для самостійної роботи мають бути доступними і 

посильними; 

4) повинна бути диференціація завдань для самостійної роботи (можна 

поділити учнів класу на певні групи за рівнем їх знань та умінь); 

5) повинна дотримуватись систематичність і послідовність застосування 

самостійної роботи учнів в процесі навчання; 

6) важливо дотримуватись взаємозв’язку різних видів самостійної роботи 

учнів на уроці та урізноманітнювати їх; 

7) повинен існувати взаємозв’язок класної і домашньої самостійної 

роботи. 

Самостійна робота учнів у процесі навчання  є основним засобом 

виявлення і розвитку в них творчих здібностей і обдарованості, підготовки їх до 

практичної діяльності. 
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Критерії оцінювання знань учнів 
 

Професія: конторський службовець (бухгалтерія) 
 

Бал Знає Бал Уміє 

1 Учень має базові загальні 

знання з основних термінів 

бухгалтерського обліку, 

діловодства, правил 

заповнення первинних 

документів. Потребує 

постійного корегування знань. 

1 Учень має базові загальні навички і 

здатний виконувати прості завдання 

з оформлення документів, робота з 

планом рахунків під прямим 

керівництвом викладача або 

майстра.  

2 Учень має базові загальні 

знання з теорії 

бухгалтерського обліку, 

класифікації господарських 

засобів та джерел їх 

формування, визначення 

елементів обліку. Потребує 

постійного корегування знань. 

2 Учень має базові загальні навички і 

здатний виконувати прості завдання 

з визначення кореспонденції 

рахунків, оформлення первинних 

документів  під прямим 

керівництвом викладача або 

майстра.  

3 Учень має базові загальні 

знання з Положень 

(стандартів) бухгалтерського 

обліку, структури балансу, 

подвійного запису операцій 

на рахунках бухгалтерського 

обліку. Потребує постійного 

корегування знань. 

3 Учень має базові загальні навички і 

здатний виконувати прості завдання 

зі складання журналу господарських 

операцій під прямим керівництвом 

викладача або майстра.  

4 Учень має обмежений об’єм 

знань з відображення 

господарських операцій на 

рахунках бухгалтерського 

обліку та їх документального 

оформлення.  

4 Учень має обмежений обсяг навичок 

і більш широкі компетенції з 

організації робочого місця, з 

використання нормативної 

документації та визначення 

бухгалтерських проводок. 

Застосовує навички під 

керівництвом викладача або 

майстра. 
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Бал Знає Бал Уміє 

5 Учень має обмежений обсяг 

знань з документування 

операцій, визначення 

кореспонденції рахунків, 

синтетичного та аналітичного 

обліку активів та зобов’язань, 

проведення і оформлення 

інвентаризації необоротних 

активів та матеріальних 

цінностей.  

5 Учень має обмежений обсяг навичок 

і більш широкі компетенції з 

документування операцій та 

організації синтетичного та 

аналітичного обліку. Застосовує 

навички під керівництвом викладача 

або майстра. 

6 Учень має обмежений обсяг 

знань і більш широкі 

компетенції з документування 

господарських операцій, їх 

відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку. 

6 Учень має обмежений обсяг навичок 

і більш широкі компетенції з 

розрахункових операцій та 

відображення їх в обліку. 

Застосовує навички під 

керівництвом викладача або 

майстра. 

7 Учень має широкі  загальні та 

базові теоретичні знання з 

обліку коштів, розрахунків та 

інших активів. 

7 Учень має широкі загальні знання і 

конкретні практичні навички, 

визначається також здатність 

виконувати завдання з 

документування господарських 

операцій та визначення 

кореспонденції рахунків під 

керівництвом викладача або 

майстра.  

8 Учень має широкі загальні та 

базові теоретичні знання з 

обробки бухгалтерських 

документів, відображення 

господарських операцій на 

рахунках бухгалтерського 

обліку. 

8 Учень має широкі загальні знання і 

конкретні практичні навички, 

визначається також здатність 

виконувати завдання з оформлення 

первинних документів та облікових 

реєстрів з проведенням розрахунків 

та визначенням бухгалтерських 

проводок.  

9 Учень має широкі загальні та 

базові теоретичні знання з 

відображення операцій на 

рахунках бухгалтерського 

обліку  та їх документального 

оформлення за об’єктами 

обліку. Дає визначення 

основних понять, аналізує, 

порівнює і систематизує 

9 Учень має широкі загальні знання і 

конкретні практичні навички, 

визначається також здатність 

виконувати практичні завдання, 

пов’язані з вирішенням виробничих 

ситуацій та їх документальним 

оформленням. 
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Бал Знає Бал Уміє 

бухгалтерську інформацію.  

10 Учень має значні конкретні 

теоретичні знання з 

бухгалтерського обліку та 

здатний їх ефективно 

використовувати при 

вирішенні проблемних 

ситуацій. Самостійно і 

правильно застосовує 

нормативну документацію з 

бухгалтерського обліку.  

10 Учень має значні, конкретні, 

практичні навички, визначається 

також здатність застосовувати 

спеціальні знання, навички та 

компетенції вирішувати проблемні 

ситуації пов’язані з обліком касових 

операцій  та оформленням типових 

форм документів.  

11 Учень має значні конкретні 

теоретичні знання з 

документального оформлення 

господарських операцій та 

відображення їх в обліку та 

оформлення типових форм 

касових документів 

тазвітності.  Здатен 

застосовувати спеціальні 

знання при вирішенні 

проблемних ситуацій. Робить 

аргументовані висновки.  

11 Учень має значні, конкретні, 

практичні навички, визначається 

також здатність застосовувати 

спеціальні знання, навички та 

компетенції вирішувати проблемні 

ситуації , пов’язані з виробництвом 

та оформленням основних типових 

касових документів таформ 

звітності, проведенням розрахунків 

та визначенням кореспонденції 

рахунків.  

12 Учень має значні конкретні 

теоретичні знання з 

документального оформлення 

господарських операцій та 

відображення їх в обліку, 

оформлення типових форм 

касових документів 

тазвітності.   Здатен 

застосовувати спеціальні 

знання при вирішенні 

проблемних ситуацій. Робить 

аргументовані висновки.  

12 Учень  має широкий спектр 

конкретних практичних навичок, 

визначається також здатність 

застосовувати спеціальні знання, 

навички та компетенції з 

документального оформлення 

господарських операцій та 

вирішенням проблемних ситуацій 

пов’язаних з обліком касових 

операцій, оформленням основних 

типових форм касових документів 

та звітності . 
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Додаток 1 
ІНСТРУКЦІЯ 

з охорони праці, пожежної безпеки при проведенні  

занять у комп’ютерному класі 
Витяг: 

1. Не вмикайте та не вимикайте комп’ютери без дозволу майстра. 

2.На робочому місці слід сидіти так, щоб можна було, не нахиляючись 

користуватися клавіатурою, і водночас повністю бачити зображення на екрані 

дисплея – на відстані не ближче чім 50- 60 см від екрана, щоб лінія зору була 

направлена до центру екрану. 

3.Починати роботу можна лише за вказівкою майстра. 

4. Виконувати слід тільки зазначене учителем завдання. Категорично 

заборонено виконувати інші роботи. 

5.На клавіші клавіатури потрібно натискати плавно, не припускати 

ударів. 

6.Заборонено самостійно переміщувати апаратуру. 

7. Заборонено запускати ігрові програми. 

8.У випадку виникнення неполадок треба повідомити викладача або 

лаборанта. 

9.Не намагатися самостійно відрегулювати апаратуру або усувати в ній 

неполадки. 

10. При появі незвичайного звуку або вимкнення апаратури потрібно 

негайно припинити роботу й довести це до відома майстра. 

11. При появі запаху паленого слід припинити роботу, вимкнути 

апаратуру і повідомити про це вчителя чи лаборанта.  

НЕОХАЙНІСТЬ, НЕУВАЖНІСТЬ, НЕДОСТАТНЄ ВМІННЯ 

ПРАЦЮВАТИ З ПРИЛАДАМИ, НЕВИКОНАННЯ ПРАВИЛ ОХОРОНИ 

ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ МОЖУТЬ ПРИВЕСТИ ДО 

НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ. 
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Додаток 2 

Презентації команди 

«Бухгалтера розрахункового відділу» 

«Нормативні документи з обліку касових операцій» 
LOGO

LOGO

www.themegallery.com

Тема:

«Нормативні 

документи з обліку 

касових операцій»

слайд1 

LOGO

LOGO

Грошові кошти - це 

готівка, кошти на 

рахунках у банках, 

депозити до 

запитання.

слайд2  

Грошові кошти включають кошти в касі 

й на поточних  та інших рахунках у банку, 

що можуть бути використані для поточних 

операцій. Кошти обліковують на рахунках 

класу 3- 30 „Каса”, 31 „Рахунки в банках”, 

33 „Інші кошти”. 

Грошові кошти включають кошти в касі 

й на поточних  та інших рахунках у банку, 

що можуть бути використані для поточних 

операцій. Кошти обліковують на рахунках 

класу 3- 30 „Каса”, 31 „Рахунки в банках”, 

33 „Інші кошти”.

слайд3 

Порядок прийняття та видачі 

готівки з каси підприємства, а 

також оформлення касових 

операцій регламентує 

„Положення про ведення 

касових  операцій   в 

національній валюті України”, 

затверджене постановою 

Правління Національного 

банку України від 19.02.2001 р. 

№ 72

Г О Т І К А

слайд4 

Касові операції оформляють 

прибутковими та видатковими 

касовими ордерами (ПКО та ВКО).

2004 2005 2006 2007

30

50

Надходження коштів до каси оформляють 

прибутковими касовими ордерами, 

підписаними головним бухгалтером, або 

уповноваженою ним особою. При прийманні 

готівки в касу касир повинен видати квитанцію 

з підписом головного бухгалтера та завірену з 

штампом касира або відбитком касового 

апарата тій особі яка здає їх до каси 

підприємства.

Оформлення ПКО та ВКО

слайд5 

Касові операції , що оформляють  

видатковими касовими ордерами 

(ВКО).

2004 2005 2006 2007

30

50

Видачу готівки з каси підприємства 

оформляють за видатковими касовими 

ордерами, платіжними відомостями, 

заявки на видачу грошей, рахунки тощо. 

Ці всі документи повинні бути підписані 

керівником, головним бухгалтером або 

уповноваженими ними особами.

Усі надходження та видача готівки 

підприємства обліковують в касовій книзі.

Видача готівки

слайд6 

– є водночас як облік надходження та видача 

готівки підприємства так і звітом касира. На

підприємстві, що має касу може вестись лише 

одна касова книга, яка має бути пронумерована, 

прошита й опечатана сургучем або мастиковою печаткою, 

а кількість сторінок у касовій книзі засвідчена підписом 

керівника та головного бухгалтера підприємства.

2004 2005 2006 2007

30

50

Касова книга

Звітом касира являється - другий примірник із касової 

книги, який має однаковий номер з першим примірником 

і щоденно наприкінці робочого  дня  касир  підприємства 

підбиває  підсумки і виводить залишки грошей  у касі  на 

наступне число та передає в бухгалтерію як звіт .

слайд7 

Дані про касові операції за журнально –

ордерної форми обліку систематизують у 

двох багатогранних  реєстрах: в журналі  №1 по  

кредиту  рахунку 30 „Каса” та дебетовій відомості 

№ 1 по дебету рахунку 30 „Каса”. Підставою для 

складання журналу  №1  та дебетовій відомості № 

1 є звіт касира з доданими до нього документами.

2004 2005 2006 2007

30

50

журнально – ордерна форма

Наприкінці місяця у журналі № 1 і відомості 

№ 1 підраховують надходження й витрати готівки і 

визначають на 1-ше число наступного місяця залишок 

коштів у касі, який має бути тотожним такому ж 

показникові в касовій книзі. Підсумкові дані цих 

регістрів записують до Головної книги.

слайд8 
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Додаток 3 

Презентації команди 

«Касири підприємства» 

«Документальне оформлення касових операцій» 
 

Тема: “Документальне

оформлення

касових операцій”

слайд1 

Надходження і видачу грошей з каси 

підприємства оформлюють 

прибутковими й видатковими касовими 

ордерами, які виписує бухгалтерія, за 

формами № КО-1 і № КО-2

Касові операції оформлюють 

документами, типові форми 

яких затверджені наказом 

Мінстату України № 51 від 

15.02.96 р.

слайд2 

Касир, що одержав з бухгалтерії касові 

ордери, повинен перевірити правильність 

їх оформлення, наявність і дійсність 

підписів, додатки, перераховані в ордері. 

Після цього він приймає або видає гроші.

Касові ордери передаються 

до виконання касирові 

підприємства безпосередньо 

бухгалтером, а не через особу, 

що одержує або вносить гроші

слайд3 слайд4 

Для забезпечення 

надійного зберігання готівки 

і цінностей каса має 

відповідати таким вимогам:

• бути ізольованою від інших 

допоміжних приміщень;

• мати сейф або металеву 

шафу;

• мати спеціальне віконце 

для проведення операцій з 

клієнтами і працівниками;

• бути обладнаною охоронно-

пожежною сигналізацією, що 

відповідає вимогам діючого 

Положення.

слайд5 

Підприємство одержує 
готівку з банку через касира 

за грошовим чеком, 
виписаним на його ім'я.

слайд6 

Касир, щоб здати готівку, повинен заповнити 

первинний документ "Об'ява на внесок готівки" , 

який може одержати в оператора банку.

Цей     документ 

складається з трьох 

частин. Верхня частина 

залишається у банку, 

середня частина 

(квитанція) передається 

касирові. Нижня частина 

Об'яви (ордер) також 

повертається касирові, 

але тільки після 

проведення банком 

відповідної операції й 

разом з банківською 

випискою.

слайд7 

Готівку, одержану з 

рахунків у банку до Каси, 

витрачають за суворо 

цільовим призначенням 

(потреби, на які одержано 

гроші, зазначається на 

зворотному боці грошового 

чека). 

Невикористаний залишок 

здається з Каси на рахунки 

в банках

Здача готівки на рахунки в     

банках оформлюється 

Видатковим касовим ордером.

слайд8 
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На підприємстві ведеться 

тільки одна Касова книга 

(типова форма № КО-4) в 

національній валюті, в якій 

касир відображає готівку і 

рух грошей у касі 

Записи у Касовій книзі 

здійснюються за кожним 

Прибутковим і Видатковим 

ордером. Але якщо в 

організації є інші види 

валют, крім національної, то 

Касові книги відкриваються 

на кожну валюту окремо.

слайд9 

Усі касові ордери 

після   їх  використання 

касир підписує, а додані 

до них документи    для 

запобігання повторного 

використання погашає 

штампом або підписом 

від руки   "Одержано", 

"Сплачено"  із 

зазначенням дати.

слайд10 
Записи у Касовій книзі 

здійснюються   тільки   під 

копірку, тобто   у    двох 

примірниках (другий примірник 

є звітом для касира). 

Наприкінці робочого дня 

касир підбиває підсумки 

оборотів за надходженням і 

видачею грошей та виводить 

залишки на наступний день. 

Перші відривні аркуші, що є 

звітом касира, разом з 

прибутковими і видатковими 

ордерами й доданими до них 

виправдними документами 

касир передає бухгалтерії під 

розписку у Касовій книзі.
Бухгалтер перевіряє 

правильність оформлення касових 

ордерів, їх обгрунтування, 

виконання записів у касовій книзі і 

виведеного залишку на кінець дня і 

проти кожної суми проставляє 

шифр кореспондуючих рахунків.
слайд11 
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Додаток 4 

Презентації команди 

«Бухгалтера - ревізори» 

«Санкції за порушення касових операцій. 

Інвентаризація каси» 
LOGO

Санкції за порушення касової 

дисципліни та інвентаризація каси

слайд1

Санкції за порушення касової дисципліни

№ п/п Вид порушення Санкція

1. Перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах Штраф у двократному розмірі

сум виявленої понадлімітної

готівки за кожний день

2. Неоприбуткування (неповне оприбуткування) у касах готівки Штраф у пятикратному розмірі

неоприбуткованої суми

3. Витрачання готівки з виручки, отриманої від реалізації продукції (робіт,

послуг), на виплату заробітньої плати

Штраф у розмірі здійснених

виплат

4. Перевищення встановлених строків використання виданої під звіт

готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного

звітування щодо раніше виданих коштів

Штраф у розмірі 25% з виданих

під звіт сум

5. Проведення готівкових розрахунків без подання платіжного документа

(товарного або касового чека, квитанція до прибуткового ордера, іншого

документа), який би підтверджував сплату покупцям готівкових коштів

Штраф у розмірі сплачених

коштів

6. Використання одержаних в установі банку готівкови коштів не за

цільовим призначенням

Штраф у розмірі витрачаної

готівки

 слайд2

Визначення
інвентаризації

Інвентаризація  є  способом  виявлення 

(з наступним обліком) господарських засо –

бів і джерел  їх  формування,  не  оформлених 

поточною документацією,  для забезпечен

Ня  достовірності  показників обліку  і  звіт-

ності підприємства.

слайд3 

Залежно від повноти охоплення перевіркою засобів 

господарства розрізняють інвентаризацію повну ічасткову:

Повна інвентаризація

передбачає суцільну перевірку всього майна     

підприємства  і  стану   розрахункових   відносин.

Вона  проводиться,  як  правило,  перед  

складанням річного звіту, а також у випадках, 

передбачених чинним     законодавством (при зміні 

матеріально  відповідальних   осіб, приватизації  

державних підприємств тощо).

Вона дає   найбільш   повну    інформацію,  проте 

не завжди  доцільна,   оскільки   трудомістка  і   

відволікає значну кількість працівників від основної

роботи.

охоплює окремі види засобів (грошових коштів 

у касі, готової продукції на складах тощо).

Часткова інвентаризація

слайд4 
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За характером інвентаризації -

поділяють на планові і позапланові

Планова інвентаризація

Позапланова інвентаризація

Раптові часткові інвентаризації

проводиться за завчасно складеним планом відповідно 

до розробленого графіка її проведення (наприклад, перед 

складанням річного звіту).

найбільш  ефективні,  оскільки  вони   підвищують   відпо-

відальність матеріально відповідальних осіб у своєчасному 

оприбуткуванні і списанні матеріальних   цінностей, прави –

льності їх зберігання, запобігають зловживанням.

проводиться    за   розпорядженням   керівника  господар

ства (за вимогою перевіряючого органу, у випадках пожежі, 

стихійного лиха тощо).

слайд5

Кількість інвентаризацій на рік, строки їх проведення, 
перелік майна і розрахунків, що підлягають 
інвентаризації 
під час кожної з них,  визначаються керівником 
підприємства - при передачі майна державного підприємства в оренду, 

приватизації майна державного підприємства, перетворенні 

державного підприємства в акціонерне товариство та в 

інших випадках, передбачених законодавством;

- перед складанням річної бухгалтерської 

звітності (але не раніше 1 жовтня);

- при зміні матеріально відповідальних 

осіб (на день приймання-передачі справ);

- при встановленні фактів крадіжок або 

зловживань, псування цінностей;

-у випадках аварій, пожежі, стихійного

лиха, ліквідації підприємства.

Add Your Text in here

проведення 

інвентаризаіїц є 

обов'язковим:

- за рішенням судово-слідчих органів;

 слайд6 

Інвентаризацію проводить інвентаризаційна

комісія, очолювана керівником підприємства або його

заступником за обов'язковою участю головного

бухгалтера і матеріально відповідальних осіб. Склад

комісії, об'єкти інвентаризації, порядок її проведення

визначаються наказом керівника. Відповідальність

за своєчасне й якісне проведення інвентаризації несе

керівник підприємства.

Інвентаризація проводиться, як правило, на 1-ше

число місяця.

Матеріально відповідальні особи до початку інвен-

таризації дають розписки у тому, що всі прибуткові

і видаткові документи здані ними до бухгалтерії і що

ніяких неоприбуткованих або не списаних на видаток

цінностей у них немає.

слайд7 

Інвентаризація   матеріальних    цінностей 

проводиться   за   місцями    їх   зберігання   в 

присутності матеріально відповідальних осіб. 

Наявність залишків матеріальних цінностей 

визначається шляхом підрахунку, зважування, 

обміру

слайд8 
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Додаток 5 
Гра «Мікрофон»- розминка команд 

Картка –завдання № 1. 

Запитання першої команди: 

1. Бухгалтерські рахунки – це ……… 

2. Він має юридичну силу і є носієм інформації...... 

3.  Відкрити рахунок означає ...... 

4. Рахунки, на яких відображається засоби, грошові кошти, 

дебіторська заборгованість називають...... 

5. Яким документом оформлюють видачу готівки з каси?... 

6. Залишок на початок і залишок на кінець називають...... 

7. В яких документах заборонено робити помилки?... 

8.  Як визначається кінцеве сальдо в активних рахунках?... 

9. Бухгалтерська проводка. Надійшла готівка в касу з розрахункового 

рахунку в банку…..Дт… КТ… 

10. Навести приклади 3 пасивних рахунків… 
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Гра «Мікрофон»- розминка команд 

Картка –завдання № 2. 

Запитання другої команди: 

1. Рахунки, на яких відображають власний капітал, кредиторська 

заборгованість, позичковий капітал називають..... 

2. Облік, який ведеться за допомогою синтетичних рахунків 

називається...... 

3. Яким документом оформлюють надходження готівки в касу?... 

4. Як називають перелік рахунків бухгалтерського обліку, де 

систематизовано синтетичні рахунки і субрахунки....... 

5. Сума змін на рахунку за звітний період називається .... 

6. Як визначається сальдо в пасивних рахунках?....  

7. Кінцеве сальдо в синтетичному рахунку дорівнює сумі......... 

8. Касова книга має бути........ 

9. Бухгалтерська проводка. Видана заробітна плата…Дт …Кт  

10. Навести 3 приклади активно - пасивних  рахунків…. 

 

  



Ізюмський професійний ліцей 

 
63 

Гра «Мікрофон» - розминка команд 

Картка –завдання № 3. 

Запитання третій команди: 

1. Рахунки бухгалтерського обліку призначені для надання даних про 

загальний майновий та фінансовий стан підприємства..... 

2. Рахунки, що використовуються для деталізації даних про об’єкти 

бухгалтерського обліку..... 

3. Облік, який ведеться за допомогою аналітичних рахунків 

називається...... 

4. Рахунки, що є проміжною ланкою між синтетичними і 

аналітичними рахунками або рахунки ІІ порядку....... 

5. Навести 3  приклади синтетичних рахунків.... 

6. Навести  приклади субрахунків до синтетичного рахунку 30 

―Каса‖… 

7. Як називають перелік рахунків бухгалтерського обліку, де 

систематизовано синтетичні рахунки і субрахунки....... 

8. Навести 3 приклади активних рахунків…. 

9. Бухгалтерська проводка. Передано гроші з каси в банк….. 

Дт… Кт…. 

10.     Касова книга є реєстром……..обліку 
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Додаток 6 
Картка –завдання № 4. 

 

Запитання для турнірів капітанів: 

1. Дати визначення «каси» на підприємстві. 

2. Хто може бути касиром? 

3. Вказати обов’язки касира? 

4. Що таке ліміт каси і хто його встановлює? 

5. Що таке грошові кошти? 

6. На яких рахунках ведеться облік грошових коштів? 

7. Що таке готівка? 

8. Що таке безготівкові кошти? 

9. Який порядок ведення обліку готівки в касі? 

10. Коли  відображують касові операції ? 

11. Хто є відповідальним за готівку в касі? 

12. Якими документами оформляють касові операції? 

13. Що собою представляють типові форми ПКО та ВКО? 

14. Яким способом можливо виправити касовий ордер? 

15. Що таке касова книга? 
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Додаток 7 
 

Схема документообігу касових операцій 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Касова книга 
Квитанція від 

прибуткового 

касового ордера 

На руки 

До 

банківської 

виписки 

Головна книга 

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових 

касових документів 

Прибутковий 

касовий ордер 

Видатковий касовий 

ордер 

Касовий звіт 

Журнал № 1 

Відомість № 1 

Баланс 

Журнал реєстрації прибуткових і 

видаткових касових документів 
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Додаток 8 
Зразок оформлення прибуткового касового ордеру 

 

Типова форма N КО-1 

 
 Ідентифікаційний код 

ЄДРПОУ22104900 

 

 

Ізюмський тепловозоремонтний завод 
(найменування підприємства установи, організації))  

 

 Прибутковий касовий ордер N 214 

  від "31" березня 2013 р.   

 

 
л 
 
і 
 

н 
 
і 
 
я 
 

 
в 
 
і 
 

д 
 

р 
 
і 
 
з 
 

у 
 

Ізюмський тепловозоремонтний завод 
(найменування підприємства установи, 

організації))  

 

Квитанція 

 до прибуткового касового ордера N214_ 
 від "31"березня 2013р. 

 

Прийнято від  Іванова Івана Івановича 

Підстава: Повернення невикористаної підзвітної 

суми 

Сума  Сто п’ятдесят п’ять  грн.20 коп.  

 

Головний бухгалтер_________ Сидоренко І.І. 

(підпис, прізвище, ініціали) 
Касир _________________ Ткаченко А.А. 

 
 (підпис, прізвище, ініціали) 
М.П. 

Кореспондую- 

 чий рахунок, 

 субрахунок  

Код 

аналітичного 

рахунку 

сума 

цифрами 
код 

цільового 

призначення 

 

372  155,20   

Прийнято від Іванова Івана Івановича__________________  

Підстава: Повернення невикористаної підзвітної суми____  

___________________________________________________  

Сума Сто п’ятдесят пять_____________________ грн.20 коп.   

(словами)   
         

Додатки: _________________________________________________  

_________________________________________________________  

 

Головний бухгалтер_______________Сидоренко І.І. 

  (підпис, прізвище, ініціали) 
Одержав касир ____________________Ткаченко А.А. 

  (підпис, прізвище, ініціали) 
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Додаток 9 
Зразок оформлення видаткового касового ордеру 

 

Ізюмський тепловозоремонтний завод 
 

 Ідентифікаційний 22104900 

(найменування підприємства (установи, організації))  код ЄДРПОУ 

Видатковий касовий ордер 

від " 31"березня 2013р. 

Номер 

документа 

Дата 

складання 
 

Кореспондуючий 

рахунок, субрахунок 

Код 

аналітичного 

рахунку 

Сума 
Код цільового 

призначення 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

201 31.03.13  372  330,00 372/2  

 

Видати  Токареву Максиму  Федоровичу 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

Підстава: _Видано гроші під звіт_____   ______________________________________________________________ 

Сума ____Триста тридцять_________________________      ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ грн. _00 коп. 

(словами) 

Додаток: ___Авансовий звіт № 111____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Керівник ____Чернов В.Я.____  Головний бухгалтер ______________Сидоренко І.І. 
(підпис, прізвище, ініціали)               (підпис, прізвище, ініціали) 

Одержав: ______Триста тридцять_______________________________________________________ грн. _00_ коп. 

(словами) 

 

"31_" ___березня__ 2013 р.   Підпис одержувача ________Красиловська____________ 

 

За __МК 2222222  виданий 19.11.01 Ізюмським РВ МРВ УМВС України_______________________________ 

(найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача) 

 

Видав кассир _______ ___________________Ткаченко А.А. 
(підпис, прізвище, ініціали) 
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Додаток 10 

Типова форма N КО-4 
Ізюмський тепловозоремонтний завод 

_________________________________________________ 
(найменування підприємства (установи, організації)) 

 Ідентифікаційний код 

ЄДРПОУ22104900 

 

КАСОВА КНИГА 

 НА 2013 Р. 

 

У цій книзі пронумеровано та прошнуровано 60 сторінок,  

опечатано печаткою 

М.П.   Підпис 

"02" січня 2013 р. 

 
 Каса за "31"березня 2013р.   Сторінка 1  Зразок  

 
 Залишок на початок дня 

 

259,11  х      

  
    х Разом за день  

 Залишок на кінець дня, 

 у тому числі на зарплату 

 Касир______Ткаченко А.А. 

 

 (підпис) 

155,20 330,00 

     84,31  

 х 
 x 

 Записи в касовій книзі перевірив і документи в 

кількості 

один________________________________________ 

словами) 
прибуткових та 

один___________________________________ 

 (словами) 
видаткових одержав. 

Бухгалтер _____________________Чуяс В.В. 

(підпис) 

 

Номер 
доку-

мента 
 

Від кого 

отримано 
чи кому 

видано 
 

Номер 

корес-

пондуючо

го 

рахунку, 

субрахун 
ку  

Надход- 
ження 

 

Видаток 
 

 

 

 

 
Л 
і 
н 
і 
я 
 
в 
і 
д 
р 
і 
з 
у 
 

 

Номер 
документа 

 

Від кого 

отримано 
чи кому 

видано 
 

Номер 

кореспон- 
дуючогора

хун- 
ку, 

субрахунк

у  

Надход- 
ження 

 

Видаток 
 

 

214 

201 

Іванова І.І. 

Токареву 

М.Ф. 

372 

372 

155,20  

330,00 
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Додаток 11 
ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ 

ЖУРНАЛ 1, ВІДОМОСТІ ДЕБЕТОВИХ 

ЗА РАХУНКАМИ 30 «КАСА», 31 «РАХУНКИ В БАНКАХ», 33 « ІНШІ 

І. З кредиту рахунка 30 «Каса» в дебет рахунків 

 

Ізюмський тепловозоремонтний завод 

 

Н
о

м
ер

 з
ап

и
су

 

Д
ат

а 
зв

іт
у
 

к
ас

и
р

а 

3
1
 «

Р
ах

у
н

к
и

 
в
 б

ан
к
ах

»
 

3
3
 «

Ін
ш

і 
к
о
ш

ти
»
 

36 «Розрахунки з покупцями 
та замовниками», 37 

«Розрахунки з різними 
дебіторами», 63 
«Розрахунки з 

постачальниками та 
підприємствами» 

6
6
 

«
Р

о
зр

ах
у
н

к
и

 з
 

о
п

л
ат

и
 п

р
ац

і»
 

84 «Інші операційні 
витрати»,  

85 «Інші затрати» 

№ 372 № 361 № № 652 № 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1—3 2400  500   16650   

2 6—10 3600  300 200     

3 11—19 2400        

4 20—25 3000        

5 26—31 5400        

          

 Усього  16800  800 200  16850   

 Відмітки         

 

ІІ. ВІДОМІСТЬ 1.1 в дебет рахунка 30 «Каса» з кредиту рахунків 

Н
о
м

ер
  

за
п

и
су

 

Д
ат

а 
зв

іт
у
 

к
ас

и
р
а 

3
1
 

«
Р

ах
у
н

к
и

 
в
 

б
ан

к
ах

»
 

3
4
 

«
К

о
р
о
тк

о
ст

р
о
к
о
в

і 
в
ек

се
л
і 

о
д
ер

ж
ан

і
»
 

36 «Розрахунки з покупцями та 
замовниками», 37 «Розрахунки з 

різними дебіторами», 63 
«Розрахунки з постачальниками та 

підрядниками» 

66 
«Розрахунк

и  
з оплати 
праці» 

№ 361 № 372 № 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1—3 17300  2400    

2 6—10 500  3600    

3 11—19   2400 100   

4 20—25   3000    

5 26—31   5400    

        

 Усього  17800  16800 100   

 Відмітки       

Усього за кредитом 34600    за дебетом 34700 



Ізюмський професійний ліцей 

 
70 

Додаток 12 
Інструкційна картка №1 

 
Тема : Складання прибуткових та видаткових касових ордерів. Записи у 

касовій книзі. 

Мета : Навчитись складати первинні документи по обліку касових операцій . 

Алгоритм виконання: 

 
1. На підставі господарської операції бухгалтером складаються первинні 

документи з обліку касових операцій: ПКО , ВКО. Заповнюються всі 

реквізити первинних документів . Виправлення в касових документах не 

можливі.   

2.  ПКО підписують головний бухгалтер 

3. ВКО підписують керівник, головний бухгалтер. 

4. В журнал господарських операцій бухгалтером в хронологічному порядку 

записуються проведені господарські операції в момент їх здійснення. 

5. Бухгалтером складається кореспонденція рахунків – запис операції по 

дебету одного та кредиту другого рахунку. 

6. Методика складання бухгалтерського проведення: 

 Для того щоб скласти бухгалтерське проведення та правильно 

визначити кореспондуючі рахунки, необхідно послідовно виконати 

такі «ходи мислення»: 

 У чому полягає економічний зміст господарського факту  (явища 

або процесу), тобто операції. (Що сталося в господарстві ?) 

 Визначити об’єкти господарювання, які залучені до операції її 

змістом (засоби, джерела, процеси, тощо) 

 Визначити характер об’єктів за двоїстою (балансовою) 

характеристикою (актив чи пасив) 

 Визначити характер зміни  об’єктів ( «+» або «-») 

 Скласти бухгалтерське проведення - «дебет» і «кредит». 

7. Бухгалтер ПКО та ВКО реєструє в КО-3  ―Журнал реєстрацій прибуткових 

та видаткових касових документів‖. Передає їх касиру підприємства. 

8. ПКО і ВКО, по яким проведені операції касир заносить до КО-4 ―Касова 

книга‖. 

9. В кінці дня касир підраховує суму оборотів з надходження грошів до каси 

та видачі із каси та підраховує сальдо на кінець дня. 

10. Бухгалтер перевіряє записи в касової книзі, робить запис о кількості 

отриманих  від касира ПКО та ВКО. Підписує. 

11.  Бухгалтер проведені касові документи записує до журналу №1 та 

відомості №1. 

12.  Дані журналу №1 та відомості №1 в кінці місяця бухгалтер переносить до 

Головної книги. 
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Додаток 13 

Завдання для самостійного виконання робіт 

КАРТКА- ЗАВДАННЯ №5 
 

Завдання: скласти прибутковий касовий ордер № 32 від 12.01.13 на 

оприбуткування невикористаної підзвітної суми, за авансовим звітом Тесленко 

Наталії Василівни на суму 75.00 грн. ТОВ «Ізюмбуд». 

Головний бухгалтер фірми Шовкопляс Т.В., касир Марченко М.М. 

 

                                                                                                                    Типова форма N КО-1 

 
 Ідентифікаційний код 

ЄДРПОУ________________  

 

 

За правильну відповідь – 4 бали  

_________________________________________________ 
(найменування підприємства установи, організації))  

 

 Прибутковий касовий ордер N ___ 

  від "__" ____________ 20__ р.   

 

 
л 
 
і 
 

н 
 
і 
 
я 
 

 
в 
 
і 
 

д 
 

р 
 
і 
 
з 
 

у 
 

______________________________________ 
(найменування підприємства установи, 

організації))  

 

Квитанція 

 до прибуткового касового ордера N ___ 
 від "__" _____________ 20__ р. 

 

Прийнято від ______________________________ 

Підстава:__________________________________ 

Сума_____________________________________ 

(словами) 
 _______________________________ грн.__коп.  

М.П. 
 

 

 

Головний бухгалтер_________________________ 

(підпис, прізвище, ініціали) 
Касир ____________________________________ 

   (підпис, прізвище, ініціали) 

Кореспондую- 

 чий рахунок, 

 субрахунок  

Код 

аналітичного 

рахунку 

сума 

цифрами 
код 

цільового 

призначення 

 

     

Прийнято від _______________________________________  

Підстава: __________________________________________  

___________________________________________________  

Сума ___________________________________ грн.__ коп.   

(словами)   
         

Додатки: _________________________________________________  

_________________________________________________________  

 

Головний бухгалтер_______________________________  

  (підпис, прізвище, ініціали) 
Одержав касир ___________________________________  

  (підпис, прізвище, ініціали) 
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Завдання для самостійного виконання робіт 

КАРТКА- ЗАВДАННЯ №6 

 

Завдання: скласти видатковий касовий ордер № 73 від 12.01.13 на ви дачу з 

каси готівки бухгалтеру Шолтес Терезі Василівні на відрядження до м. Києва 

на курси підвищення кваліфікації у сумі 2000.00 грн. 

ТОВ «Ізюмбуд». Директор Олейник О.О. 

Головний бухгалтер фірми Шовкопляс Т.В., касир Марченко М.М. 

 

                                                                                                                    Типова форма N КО-2 

 

ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР 

від  "__" _______________ 20__ р. 

 

 Видати 

_______________________________________________________________________ 

 Підстава:  

________________________________________________________________________________ 

 Сума____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ грн.___ коп. 

 Додаток:  

________________________________________________________________________________ 

 Одержав: _______________________________________________________________________ 

грн.__ коп. 

 "___"________________ 20__р. Підпис одержувача 

___________________________________ 

 За _____________________________________________________________________________ 

 

Видав касир _____________________________ 

   (підпис, прізвище, ініціали) 

За правильну відповідь – 4 бали 

___________________________________________________ 
(найменування підприємства (установи, організації)) 

  Ідентифікаційний код 

ЄДРПОУ________________  

 Номер 
документа  

 Дата 
складання 

 

 

Кореспондуючий 

рахунок, 

субрахунок  

 Код 

аналітичного 
 рахунку  

 Сума 
 

 Код 

цільового 
 призначення  

 

 

 1   2   3   4   5   6   7   8  

        

(прізвище, ім'я, по батькові) 

(словами) 

 Керівник _____________________________  
            (підпис, прізвище, ініціали)  

Головний бухгалтер _________________________ 
  (підпис, прізвище, ініціали) 

(словами) 

 (найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача) 



Ізюмський професійний ліцей 

 
73 

Завдання для самостійного виконання робіт 

КАРТКА- ЗАВДАННЯ №7 

 

Завдання: скласти касовий звіт за 12.01.13р. 

 Довідка – залишок грошей у касі на 12.01.13р. становить 500,00 грн. 

Послідовність дій буде такою: 

а) записати у касовий звіт складені касові ордери: видатковий касовий 

ордер № 73 від 12.01.13на видачу з каси готівки бухгалтеру Шолтес Терезі 

Василівні на відрядження, курси підвищення кваліфікації у сумі 2000,00 грн.;  

прибутковий касовий ордер № 32 від 12.01.13 на оприбуткування 

невикористаної підзвітної суми, за авансовим звітом Тесленко Наталії 

Василівни на суму 75.00 грн. 

б) записати у касовий звіт такі касові операції без складання касових 

документів: 

• отримано з поточного рахунка грошові кошти в Укрсоцбанку 

відповідно до чека №000372015 від 12.01.13 р.. на видачу заробітної плати 

20000,00 грн.; 

• видано заробітну плату в сумі 2600,00 грн. згідно з платіжною 

відомістю №1; 

• отримано готівку за продаж товару в сумі 2000,00грн; 

• здано гроші на поточний рахунок до Укрсоцбанку в сумі 1900,00 

грн. згідно з об'явою на внесення готівки № 15. 

Заповнити та опрацювати касовий звіт за 12.01.13 р., тобто 

підрахувати обороти по касі за 12.01.13 і вивести залишок коштів на кінець дня. 

ТОВ «Ізюмбуд».   

Ідентифікаційний код 22121578.  

Директор Олейник О.О. 

Головний бухгалтер фірми Шовкопляс Т.В., касир Марченко М.М. 

 

За правильну відповідь – 4 бали 
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Типова форма N КО-4 

 
___________________________________________________ 
(найменування підприємства (установи, організації)) 

  Ідентифікаційний код 

ЄДРПОУ________________  
 

КАСОВА КНИГА 

 НА 20__ Р. 

 

У цій книзі пронумеровано та прошнуровано ___ сторінок,  

опечатано печаткою 

М.П.   Підпис 

"___" ________________ 20_ р. 

 
 Каса за "__"__________20__р.   Сторінка ___   Зразок  

 
 Залишок на початок дня 

 

  х      

  
    х Разом за день  

 Залишок на кінець дня, 

 у тому числі на зарплату 

 Касир___________________________ 

 (підпис) 

  

       

 х 
 x 

 Записи в касовій книзі перевірив і документи в 

кількості 

________________________________________________

_ 

словами) 
прибуткових та ___________________________________ 

 (словами) 
видаткових одержав. 

Бухгалтер _______________________________________ 

(підпис) 

 
 

Номер 
доку-

мента 
 

Від кого 

отримано 
чи кому 

видано 
 

Номер корес-

пондуючого 

рахунку, 

субрахунку  

Надход- 
ження 

 

Видаток 
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Видаток 
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Додаток 14 

ТЕСТИ 

Картка - завдання 8 

1 рівень початковий 

 

1. Виникнення терміну «бухгалтер» вчені пов’язують з епохою 

Відродження. 

а)так  б) ні 

2. Творцем і винахідником подвійної бухгалтерії був відомий математик 

Лука Пачолі. 

а) так  б) ні 

3. Один із перших принципів бухгалтерського обліку : «не можна нікого 

вважати божником без його відома, навіть якщо це доцільно сформулював: 

а) Л.Пачолі; 

б) Б.Котрулі; 

в) С.ван Стевін 

2 рівень середній 

4.  Касові операції з надходження та видатків грошових коштів 

оформляються такими документами: 

а) прибуткові та видаткові касові ордери; 

б) чекові книжки; 

в) розрахунково-платіжні відомості; 

г) векселі. 

5.  Видача готівки з каси, не підтверджена розпискою утримувача, в 

залишок по касі не включається. Ця сума: 

а) вважається збитком та списується за рахунок прибутку підприємства; 

б) вважається нестачею і відшкодовується за рахунок касира; 

в) вважається витратами обігу та списується на витрати в межах 

встановлених норм. 

6. Приймання готівки в касу підприємства оформляється: 

а) Прибутковим касовим ордером та випискою з касової книги; 
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б) Видатковим касовим ордером та квитанцією про приймання грошей; 

в) Прибутковим касовим ордером. 

3 рівень достатній 

7. Скласти бухгалтерську проводку. 

З каси видані кошти під звіт. 

8.  Скласти бухгалтерську проводку. Від покупців на дійшли кошти за 

реалізовану продукцію в касу. 

9. Сформулювати зміст господарських операцій та вказати первинні 

документи на підставі наведеної кореспонденції рахунків. 

Д-т 311  К-т 30. 

4 рівень високий 

10. Сформулювати зміст господарських операцій та вказати первинні 

документи на підставі наведеної кореспонденції рахунків. 

Д-т 372 К-т 30 

11. На ПП ―Лонгер‖ здійснені наступні операції: касир Пешко П.О. видав 

готівку 330 грн. В підзвіт головному технологу Савченко С.О. на господарські 

потреби. За рахунок підзвітних сум Савченко С.О. придбала калькулятори 3 шт. 

за ціною 97 грн., решта грошових коштів повернула до каси. Необхідно вказати, 

якими первинними документами оформлюються дані операції? Яка сума 

повернута до каси? 

12. В 1760 році Д. Бернуллі поставив і розглянув наступну задачу: «Хтось 

має 4000 дукатів готівкою і на 8000 дукатів товарів, які знаходяться в далеких 

країнах. Припускається, що з 10 однакових кораблів, на яких перевозиться 

товар, один тоне.» Чому буде дорівнювати в даному випадку сальдо рахунку 

«Товари»? 
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Додаток 15 
Самостійні завдання по темі «Облік касових операцій, заповнення 

первинних документів та касової книги» 
Картка – завдання 9 

Вправа 1 

Сальдо на початок доби по рахунку 301 „Каса‖ складає 60,00 грн. 

Протягом доби були проведені наступні операції: 

- з поточного рахунку до каси надійшли кошти в розмірі 7000,00 грн.; 

- внесені в касу кошти від покупців -569 грн.; 

- внесена в касу  дебіторська заборгованість в сумі – 750,00 грн. 

- видана заробітна плата робітникам – 6700,00 грн.; 

- видана підзвіт особі на відрядження 150,00 грн.; 

- внесені кошти в касу  від підзвітної особи – 25.00 грн. 

- внесена готівка на поточний рахунок понад ліміту -1400 (ліміт каси – 

200,00 грн.) 

За даними господарськими операціями виведіть залишок каси на кінець 

дня. 

Правильна відповідь : 4 бали 

Вправа 2  

− записати в журнал наведені нижче господарські операції ТОВ 

„Ізюмбуд‖ та вказати кореспонденцію рахунків по кожній з них; 

− відкрити синтетичний рахунок 30 „Каса‖ 

− заповнити документи: ПКО, ВКО, журнал №1, касову книгу. 

Журнал реєстрації господарських операцій ТОВ „Ізюмбуд‖ 

№ 

п/п 

Зміст господарських операцій 

первинні документи 

Сума, грн 

1 04.04.13 ПКО №350 

Отримано від Приватбанка по чеку №607053 кошти на 

виплату ЗП за березень 2013 та на господарські витрати 

 

3500,58 

2 04.04.13   ВКО №204 

Відшкодовано перевитрати по відрядженню  

Орлову В.С.  (авансовий звіт №5 від 01.04.2013) 

 

127,00 

3 05.04.13  ПКО №351 

Отримано від продавця Орлика П.В. виторг від реалізації 

продукції через магазин 

 

500,00 
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4 05.04.13    ВКО №205 

Видана ЗП за березень 2013  працівникам підприємства по 

платіжній відомості №12 від 04.04.2013 

 

3373,58 

5 07.04.13    ВКО №206 

Видано робітнику цеху Ткачу І.П. під звіт кошти на 

закупівлю матеріалів 

 

100,00 

6 10.04.13ПКО №352 

Прийнято від завідуючого виробництвом  Боровика Б.М. 

залишок невикористаної підзвітної суми (авансовий звіт 

№14 від 08.04.2013) 

330,58 

7 11.04.13ВКО №207 

Видана матеріальна допомога робітникові цеху Ковалю 

М.О. 

175,00 

8 14.04.13    ВКО №208 

Відшкодовано Степанюку О.С. за користування послугами 

юридичної консультації згідно авансового звіту №16 від 

5.04.2013 

 

25,00 

9 15.04.13     ПКО №353 

Отримано від Орлика П.В. виторг від реалізації меблів 

 

1300,50 

10 15.04.13     ВКО №209 

Видано бухгалтеру Гаврилюку О.М. під звіт на придбання 

канцтоварів. Авансовий звіт №17 від 5.04.2013 

 

300,00 

11 15.04.13     ВКО №210 

Здано в Приватбанк  виторг за реалізацію товарів 

 

1800,00 

12 16.04.13    ПКО №354 

Прийнято від Гаврилюк О.М. залишки підзвітних сум. 

Авансовий звіт №18 від 15.04.2013 

 

15,00 

13 16.04.13      ВК О №211 

Видано під звіт Гнатіву О.Є. кошти на виготовлення 

технічної документації для цеху 

 

300,00 

14 20.04.13  ПКО №355 

Отримано від продавця Орлика П.В. виторг від реалізації 

продукції через магазин  

 

500,00 

15 20.04.13      ВКО №212 

Здано в Приватбанк виторг від реалізації меблів через 

магазин 

 

500,00 

РАЗОМ  

 

Залишок коштів на рахунку 30 «Каса» на 1 квітня 2013 року – 687,45 грн 

Правильна відповідь : по 4бали за кожне завдання (4*6=24 балів) 
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Самостійні завдання по темі «Облік касових операцій, заповнення 
первинних документів та касової книги» 

Картка – завдання 10 
Вправа 

Завдання: заповнити журнально-ордерну форму по даним господарським 

операціям (Журнал № 1 за березень 2013 року по кредиту рахунка 30 ―Каса‖ на 

дебет рахунків. Та відомість № 1 за  березень 2013 року по дебету рахунка 30 

―Каса‖ на кредит рахунків ). 

Сальдо на початок доби по рахунку 301 «Каса» складає 60,00 грн. 

Протягом доби були проведені наступні операції: 

- з поточного рахунка до каси надійшли кошти в розмірі 5756,00 грн.; 

- внесені в касу кошти від покупців – 569 грн.; 

- внесена дебіторська заборгованість в сумі – 750,00 грн.; 

- видана заробітна плата робітникам – 6700,00 грн.; 

- видана підзвіт особі на відрядження сума – 150,00 грн.; 

- внесені кошти в касу від підзвітної особи – 25,00 грн.; 

- внесена готівка на поточний рахунок понад ліміту - ? (200,00 грн.). 

 Журнал-ордер № 1 за березень 2013 року 

по кредиту рахунка 30 “Каса” на дебет рахунків 
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Відомість № 1.1. березень 2013 року  

по дебету рахунка 30 “Каса” на кредит рахунків 
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Правильна відповідь : по 4 балів за кожне завдання (4*6=24 балів) 
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Самостійні завдання по темі «Облік касових операцій, заповнення 
первинних документів та касової книги» 

Картка – завдання 11 
 

Пов’язати наведені терміни з їх визначенням. Для цього проставити 

ліворуч від номеру терміна відповідну літеру. 
Термін Визначення 

(1) Видатковий касовий 

ордер 

А. Посадова матеріально відповідальна особа, яка завідує 

касою, видачею і прийманням грошей та цінних паперів на 

підприємстві 

(2) Грошові документи Б. Документ, який заповнюється касиром після внеску 

готівки до банку, в якому вказується дата, хто здає кошти і 

через яку особу, банк та назва отримувача, суми цифрами і 

прописом, призначення внеску, номер власного рахунку 

(3) Грошові кошти В. Надходження та вибуття грошових коштів та їх 

еквівалентів 

(4) Грошові кошти в 

дорозі 

Г. Гроші, здані до банку інкасатором, але не зараховані на 

поточний рахунок 

(5) Іноземна валюта Д. Документи, які знаходяться в касі підприємства: оплачені 

путівки в санаторії, пансіонати та будинки відпочинку, 

поштові марки, проїзні квитки 

(6) Звіт касира Е. Документ, який засвідчує законність витрачання грошей з 

каси підприємства за цільовим призначенням 

(7) Каса Є. Документ, який передається касиром підприємства в 

бухгалтерію і є відривним листом касової книги з додатком 

видаткових та прибуткових касових ордерів 

(8) Касова книга Ж. Гранична сума грошових коштів, яка знаходиться в касі 

підприємства 

(9) Касир З. Обліковий регістр, призначений для обліку касових 

операцій касиром підприємства 

(10) Ліміт залишку готівки И. Документ, за яким проводиться оплата праці, виплата 

допомоги з тимчасової непрацездатності, стипендій, премій 

без складання видаткового касового ордера на кожного 

отримувача 

(11) Об’ява на внесок 

готівкою 

І. Документ, який засвідчує законність надходження грошей 

до каси підприємства 

(12) Платіжна відомість Ї. Книга, у вигляді якої банки видають бланки чеків 

(13) Прибутковий касовий 

ордер 

Й. Іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських 

білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним 

платіжним засобом на території відповідної іноземної 

держави, а також вилучені з обігу 

(14) Рух грошових коштів К. Готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до 

запитання 

(15) Чекова книжка Л. Спеціально ізольоване приміщення, яке призначене для 

приймання, видачі і тимчасового зберігання готівки 

 

Правильна відповідь : по 1 балу за кожне завдання (1*15=15 балів) 
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Критерії індивідуального оцінювання учнів за урок: 

 

№ 

з/п 

Зміст завдання Мах 

бал 

Фактичний 

бал 

1 Картка - завдання №5   4 бали  

2 Картка - завдання №6  4 бали  

3 Картка - завдання №5   4 бали  

4 Тести 15 балів  

5 Картка - завдання №9 

Вправа 1 

Вправа 2 

 

4 бали 

24 бали 

 

6 Картка - завдання №10 24 бали  

7 Картка - завдання №11 15 балів  

8 Інтерактивна гра «Продовжити речення» 3 бали  

9 Інтерактивна гра «Коло ідей» 3 бали  

10 Додаткові бали - За вагомий внесок в 

результати роботи команди  

10 балів  

11 Додаткові бали - За швидкість та якість 

роботи 

10 балів  

 РАЗОМ 120 балів  

 Оцінка – кількість отриманих балів /10 12 балів  
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Додаток 16 

РРЕЕФФЛЛЕЕККССІІЯЯ  
  
  
  
  
  
  
  

    

  

ВВІІДДММІІННННИИЙЙ  

  

ІІННТТЕЕРРЕЕССННОО,,  
ЛЛЕЕГГККОО  

  

ББЕЕЗЗ  ММЕЕННЕЕ  ББ  
ННЕЕ  
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