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Вступ 

 

Успішна діяльності підприємства, насамперед, визначається наяв-

ністю висококваліфікованого персоналу, який повинен володіти ґрунтов-

ними знаннями не тільки в сфері бухгалтерського обліку, а й розуміти 

складні соціально-економічні процеси, що відбуваються на підприємстві. 

Сучасний бухгалтер – не просто обліковець, а й аналітик, здатний управ-

ляти економічною та фінансовою службами підприємства, прогнозувати 

його розвиток. 

У зв'язку з постійною динамічністю усіх сфер суспільного життя, 

зокрема економічної, для ефективної роботи фахівця із бухгалтерського 

обліку недостатньо лише вміти правильно і повно відображати всі гос-

подарські операції підприємства. Його внесок у розвиток підприємства 

також забезпечується умінням обирати найвигідніші методи бухгалтер-

ського та податкового обліку, запобігати помилкам та мінімізувати ризики 

прийнятих рішень. 

Традиційні заняття дають глибокі знання бухгалтерського та подат-

кового законодавства, вміння застосовувати їх зміни. Тренінгові заняття 

дозволяють особистості отримати певний досвід застосування своїх знань 

та вмінь у складних практичних ситуаціях. Поряд з такими особистісними 

якостями ефективного бухгалтера, як уважність, охайність, грамотність, 

комунікабельність та ініціативність сучасне життя висуває такі вимоги,  

як самостійність у роботі з документами та прийнятті рішень, вміння 

зрозуміло викладати свої докази керівництву, чітко організувати свою 

роботу та згладжувати конфліктні ситуації. 

Бухгалтерська служба формує достовірну інформаційну базу, корис-

тувачами якої виступають всі підрозділи підприємства. На професіона-

лізм фахівців із бухгалтерського обліку покладаються не тільки керівники, 

а ще й найманні працівники та контрагенти, які співпрацюють з підпри-

ємством. Це зумовлює необхідність проведення тренінгу, який формує  

у студентів готовність до трудової діяльності, дає можливість нести від-

повідальність за прийняті рішення та надає розуміння вимог сучасних 

роботодавців. 

Навчальний тренінг із фінансового обліку орієнтований на студентів 

3 курсу напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит". 
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1. Мета, завдання та компетентності, 

що формуються під час тренінгу 

 

Цільова група: студенти 3 курсу напряму підготовки 6.030509 "Облік 

і аудит" денної форми навчання. 

Вид тренінгу: навчальний тренінг із дисципліни "Фінансовий облік". 

Тривалість тренінгу: змістова програма навчального тренінгу пе-

редбачає 54 академічних годин, з них 22 академічних години аудиторної 

роботи, 32 академічні години – позааудиторної самостійної роботи. Три-

валість тренінгу – 3 дні. 

Метою тренінгу є формування та закріплення практичних навичок 

шляхом отримання досвіду під час участі у комплексі ділових та рольо-

вих ігор для формування особистісних, інформаційних, комунікативних 

та професійних компетентностей, що необхідні для ведення бухгалтер-

ського обліку діяльності підприємства, складання внутрішньої та фінан-

сової звітності для прийняття ефективних управлінських рішень. 

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

1. Сформувати навички: відображення необоротних активів на ра-

хунках бухгалтерського обліку, їх оприбуткування, переміщення та спи-

сання; вибору оптимального методу нарахування амортизації. 

2. Сформувати навички: відображення виробничих запасів на ра-

хунках бухгалтерського обліку, їх оприбуткування та переміщення; вибору 

оптимального методу списання запасів. 

3. Поглибити знання та сформувати навички щодо нарахування за-

робітної плати та відображення витрат на оплату праці у складі собівар-

тості продукції або витрат періоду. 

4. Поглибити знання та сформувати навички щодо: використання 

різних методів калькулювання собівартості продукції; відображення ви-

трат у системі бухгалтерського обліку. 

5. Сформувати навички правильного відображення активів, капіталу 

та зобов'язань підприємства в системі первинного, поточного, підсумко-

вого обліку та контролю. 

Зміст та структура компетентностей, що формуються під час про-

ведення тренінгу подані в табл. 1. 
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Таблиця 1 

 

Структура складових професійних компетентностей, що формуються під час тренінгу  

за Національною рамкою кваліфікацій України 

 

Складові 

компетентності,  

яка формується  

в рамках теми 

Мінімальний досвід Знання Вміння Комунікації 
Автономність  

і відповідальність 

Здатність відображати 

активи, капітал та зо-

бов'язання підприєм-

ства на рахунках бух-

галтерського обліку 

Система рахунків бух-

галтерського обліку, 

принцип подвійного 

запису господарських 

операцій 

Особливостей 

відображення 

господарських 

операцій на ра-

хунках бухгалтер-

ського обліку 

Використовува-

ти план рахунків 

бухгалтерського 

обліку активів, 

капіталу та зобо-

в'язання 

Зрозуміле донесення 

власних висновків, які 

впливають на прий-

няття управлінських 

рішень 

Самостійно відобража-

ти активи, капітал та зо-

бов'язання підприємства 

на рахунках бухгалтер-

ського обліку та нести 

відповідальність за ре-

зультати 

Використання різних ме-

тодів калькулювання со-

бівартості продукції та 

відображення витрат у 

системі бухгалтерського 

обліку 

Класифікація витрат 

підприємства 

Методи кальку-

лювання собівар-

тості продукції 

Обирати опти-

мальний метод 

калькулювання 

собівартості про-

дукції та відоб-

ражати витрати 

у системі бухгал-

терського обліку 

Зрозуміле донесення 

власних висновків, які 

впливають на прий-

няття управлінських 

рішень 

Аргументовано вико-

ристовувати обраний 

метод калькулювання 

собівартості продукції 

та відображати витра-

ти у системі бухгалтер-

ського обліку на його 

основі 

Відображення активів, 

капіталу та зобов'язань 

підприємства в підси-

стемі первинного, по-

точного, підсумкового 

обліку 

Документальне оформ-

лення господарських 

операцій з активами, 

капіталом та зобов'я-

заннями підприємства 

Форми первин-

них документів 

та регістрів об-

ліку 

Заповнення пер-

винної докумен-

тації та ведення 

регістрів обліку 

Зрозуміле донесення 

власних висновків, які 

впливають на прий-

няття управлінських 

рішень 

Складати фінансову звіт-

ність на основі первин-

ного та поточного об-

ліку 
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2. План-структура тренінгу 

 

Структура тренінгу із зазначенням модулів, їх змісту, методів роботи, 

очікуваних результатів та часу, що потрібен, наведено в табл. 2. 

 

Таблиця 2 

 

Організаційно-змістовна структура тренінгу 

 

Час, 

хв 
Зміст модуля Методи роботи Результати модуля для учасників 

1 2 3 4 

Блок 1. Знайомство 

10 Вправа "Вступ" Презентація Тренер і учасники знайомі один 
із одним 15 Вправа "Знайомство" Індивідуальна робота 

15 Вправа "Очікування" 
Індивідуальна робота, 

обговорення у колі 

Визначені очікування учасників 

від тренінгу 

15 Вправа "Правила Обговорення в групі 
Сформульовані правила взаємо-

дії під час тренінгу 

30 
Вправа "Бухгалтер, 

економіст, фінансист" 
Презентація в групах 

Визначені напрям діяльності та 
основні обов'язки бухгалтера, еко-
номіста та фінансиста 

15 

Вправа  
на активізацію уваги 

"Художник-
початківець" 

Презентація в групах 

Згадані рахунки бухгалтерського 
обліку 

30 
Вправа 

"Відповідальність 
бухгалтера" 

Мозковий штурм, 

презентація в групах 

Визначені види відповідальності 
бухгалтера (матеріальна, дисци-

плінарна, адміністративна, кримі-
нальна) 

30 
Вправа "Бухгалтер  

та головний бухгалтер" 
Мозковий штурм 

Визначені основні напрями ро-
боти бухгалтера і головного бух-

галтера та види їх відповідаль-
ності 

20 
Вправа  

"Поетична бухгалтерія" 
Робота у складі  

малих груп 
Закріплено позитивний психоло-
гічний стан учасників групи 

40 
Вправа  

"Бізнес-процеси" 

Робота у складі  

малих груп 

Визначені основні бізнес-процеси 
підприємства, усвідомлено місце 

та роль бухгалтерського обліку 
в бізнес-процесах 

30 
Вправа  

"Напрями обліку" 
Мозковий штурм 

Визначені основні напрями обліку 

Блок 2. Основна частина 

40 Вправа "Моя фірма" Мозковий штурм 
Створено імітаційне власне під-
приємство із формулюванням ос-

новних його параметрів 
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Закінчення табл. 2 

 

1 2 3 4 

50 
Вправа  

"Основні засоби 1" 
Міні-лекція, мозковий 
штурм, групова робота 

Визначені основні засоби підпри-
ємства, згадані методи аморти-

зації основних засобів 

50 
Вправа  

"Основні засоби 2" 

Мозковий штурм, 

групова робота 

Визначені основні засоби підпри-
ємства, згадані методи аморти-
зації основних засобів 

40 Вправа "Запаси" 
Мозковий штурм, 
групова робота 

Визначено перелік запасів підпри-
ємства згідно з Планом рахунків 

30 

Вправа 

"Номенклатура 
продукції" 

Міні-лекція, мозковий 
штурм, групова робота 

Сформовано номенклатуру про-

дукції, що випускається та її кіль-
кість 

30 
Вправа  

"Виробничі запаси" 
Мозковий штурм, 
групова робота 

Визначено перелік необхідних за-

пасів та їх кількісні потреби для 
безперервної роботи підприєм-

ства 

40 
Вправа  

"Придбання запасів" 
Групова робота 

Визначення періодичності та об-
сягів придбання запасів для без-
перервної роботи виробництва 

30 
Вправа  

"Методи обліку 

вибуття запасів" 

Дискусія,  
мозковий штурм 

Визначити перелік запасів під-
приємства, нагадати методи об-

ліку запасів 

60 
Вправа  

"Заробітна плата" 
Мозковий штурм, 
групова робота 

Сформовано перелік працівни-
ків підприємства, встановлено 
оклади всім категоріям співро-

бітників, зроблено необхідні на-
рахування на заробітну плату, ви-
значено перелік утримань із за-

робітної плати працівників, згідно 
з діючим законодавства, опера-

ції відображені на рахунках бух-
галтерського обліку 

120 
Вправа 

"Собівартість" 
Мозковий штурм 

Визначено перелік затрат підпри-
ємства та розрахована собівар-
тість продукції 

120 

Вправа  

"Визначення розміру 
експлуатаційних 

витрат" 

Мозковий штурм 

Визначено перелік експлуатацій-

них витрат 

90 
Вправа  

"Реалізація" 
Мозковий штурм, 
групова робота 

Визначено доцільність виробни-
цтва продукції, можливість її реа-

лізації 

Блок 3. Заключна частина 

40 
Вправа  

"Підведення 
підсумків" 

Робота в міні-групі 

Вправа дає можливість згадати 
вивчене, задуматися над тим, як 

отримані знання будуть застосо-
вуватися в реальному житті 
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3. Опис вправ та завдань 

 

Тренінгу передує підготовчий процес та збирання попередньої ін-

формації про учасників тренінгу. 

 

Перший день тренінгу 

 

Блок 1. Знайомство 

 

Вправа "Вступ" 

Мета вправи: надати інформацію про тренінгову програму, орієнту-

вати учасників на інтерактивну методику навчання. 

Метод: презентація. 

Час виконання: 10 хв. 

Опис проведення вправи 

Тренеру слід представитися, назвати своє ім'я та надати інформа-

цію про себе. Вступне слово має бути привітним і незатягнутим. 

Слід указати мету та термін реалізації тренінгу, це в подальшому 

допоможе учасникам сформувати реальні очікування; повідомити групі 

про те, що робота буде вестися за інтерактивною методикою. 

Обов'язково потрібно проінформувати групу про теми, на яких буде 

зупинятися тренер протягом тренінгу, наголосити на цілісності тренінгу  

і взаємозалежності блоків. 

 

Вправа "Знайомство" 

Мета вправи: знайомство учасників групи для створення комфорт-

ної атмосфери для подальшої роботи. 

Метод: індивідуальна робота. 

Час виконання: 10 – 15 хв залежно від виду знайомства. 

Варіанти завдань для знайомства 

Історія імені. Усі присутні по колу називають свої імена та коротко 

розповідають історії своїх імен. 

Я через десять років. Усі присутні по колу називають своє ім'я  

і презентують свою діяльність, організацію, захоплення тощо через 10 

років. 



9 

Вправа "Очікування" 

Мета вправи: визначити очікування учасників від тренінгу. 

Метод: індивідуальна робота, обговорення у колі. 

Час виконання: 15 хв. 

Опис проведення вправи 

1. Запропонування учасникам за правилом добровільності структу-

ровано по колу сказати: "Від сьогоднішнього тренінгу я очікую…" (або 

стисло, 1–2 слова, написати своє очікування від заняття на стікері зеле-

ного кольору та приклеїти на "дерево очікувань"). 

2. Обговорення того, що очікують учасники від тренінгу. 

 

Вправа "Правила" 

Мета вправи: забезпечити конструктивну атмосферу для роботи. 

Метод: обговорення в групі. 

Час виконання: 15 хв. 

Опис проведення вправи 

1. Обговорення тренера з учасниками, що таке правила, для чого 

потрібно приймати правила. 

2. Запропонування групі правил роботи. 

Перелік можливого варіанта набору правил 

Приходити вчасно – вияв поваги до себе та інших. Усвідомлення 

права інших не гаяти час на очікування тих, хто запізнюється. 

Бути позитивними – позитивність у висловах і ставленні до інших, 

прагнення до конструктивного вирішення всіх питань. 

Не критикувати. Наша зустріч – це діалог. Кожна точка зору – це 

особиста реалія, вона базується на власному досвіді. Точка зору іншої 

людини – це те, що бачить, чує й відчуває інша людина. Декому може  

не подобатися ця позиція, тому що люди часто думають, що розуміти 

позицію означає поділяти її. Але розуміння важливе саме по собі. Кри-

тикувати означає ставити свою точку зору вище за іншу. 

Говорити коротко, по черзі... – дбати про можливість сказати,  

а також про можливість почути. 

Персоніфікація – говорити від свого імені. Усвідомлення своєї позиції. 

Добровільність – брати участь у тренінгу за бажанням, усвідо-

мити, що вибір було зроблено у момент рішення пройти тренінг. На 

тренінгу є свої правила роботи. Це правила, за якими працюють всі ті, 

хто в свій час вирішили брати участь у ньому. 
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Конфіденційність – особиста інформація не обговорюється і не ви-

носиться за коло тренінгу. У той же час люди мають бути проінформова-

ними, що це є правило особистої безпеки. І вони самі мають вирішувати  

і розуміти свою відповідальність за той обсяг інформації, який виносять 

на загал. Під час тренінгу деякі учасники можуть бути не в звичних для них 

ролях, тому всі інші мають бути лояльними до того, що бачать, і потім  

не обговорювати та не засуджувати їх поза тренінгом. 

3. Обговорення та погодження з групою кожного з цих правил. 

4. Запропонування групі, в разі порушення правил, користуватися 

жестом відкритих долонь. 

 

Вправа "Бухгалтер, економіст, фінансист" 

Мета вправи: визначити напрям діяльності та основні обов'язки 

бухгалтера, економіста та фінансиста. 

Час виконання: 30 хв. 

Метод: презентація в групах. 

Опис проведення вправи 

Учасники об'єднуються у 3 групи і на листах А1 зображують на-

прям діяльності та основні обов'язки бухгалтера, економіста або фінан-

систа. 

Обговорення. Які основні обов'язки бухгалтера? Чим відрізняється 

діяльність бухгалтера, економіста та фінансиста? Чи можлива діяльність 

економіста та фінансиста без базових знань бухгалтерського обліку? 

 

Вправа на активізацію уваги "Художник-початківець" 

Мета вправи: згадати рахунки бухгалтерського обліку. 

Час виконання: 15 хв. 

Метод: презентація в групах. 

Опис проведення вправи 

Група студентів на дошці відтворює малюнки, які відповідають бух-

галтерським рахункам, які зачитує викладач. Використання літер і цифр  

у зображеннях забороняється. 

 

Вправа "Відповідальність бухгалтера" 

Мета: визначити основні види відповідальності бухгалтера. 

Час виконання: 30 хв. 

Метод: мозковий штурм, презентація в групах. 
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Опис проведення вправи 

1. Методом мозкового штурму визначаємо види відповідальності 

бухгалтера (матеріальна, дисциплінарна, адміністративна, кримінальна). 

2. Методом мозкового штурму розкриваємо матеріальну та дисци-

плінарну відповідальність (що належить до цих видів відповідальності,  

за які правопорушення наступає відповідальність). Студенти заповнюють 

інформацією рис. 1. 

3. Учасники об'єднуються у чотири групи. Дві групи на листах А1 

характеризують адміністративну відповідальність, дві інші групи харак-

теризують кримінальну відповідальність, використовуючи табл. 3. 

 

Таблиця 3 

 

Опис відповідальності бухгалтера 

 

№ 
п/п 

Правопорушення (зміст) 
Відповідальність  
(розмір, строк) 

Стаття закону 

    

    

    

 

4. Учасники презентують результати колективної роботи, порівню-

ють перелік порушень та відповідальність за них. Обговорення резуль-

татів та визначення повноти та правильності попереднього заповнення 

рис. 1. Доповнення рис. 1. 

Обговорення. Значення роботи бухгалтера для підприємства. 

Значення бухгалтерської інформації для ефективної роботи підприємства. 

Професійна етика бухгалтерів. 

 

Вправа "Бухгалтер та головний бухгалтер" 

Мета: визначити основні напрями роботи бухгалтера і головного 

бухгалтера та види їх відповідальності. 

Час виконання: 30 хв. 

Метод: мозковий штурм. 

Опис проведення вправи 

Методом мозкового штурму визначаємо особливості діяльності бух-

галтера та головного бухгалтера і види їх відповідальності (матеріальна, 

дисциплінарна, адміністративна, кримінальна). 
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Обговорення. Який взаємозв'язок між роботою бухгалтера і голов-

ного бухгалтера? 

Які види відповідальності несе бухгалтер та головний бухгалтер? 

 

В І Д П О В І Д А Л Ь Н І С Т Ь 

Дисциплінарна Адміністративна Кримінальна

... ... ... 

Х   т   о              п   і   д   п   а   д   а   є

- 
- 
- 
- 
...
- 

- 
- 
- 
- 
...
- 

- 
- 
- 
- 
...
- 

...

...

...

... 

...

...

...

... 

...

...

...

... 

Т и п        п р а в о п о р у ш е н н я

П  о  к  а  р  а  н  н  я

 
 

Рис. 1. Відповідальність бухгалтера за правопорушення 

 

Закінчення першого дня. Рефлексія. 

 

В І Д П О В І Д А Л Ь Н І С Т Ь 
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Другий день тренінгу 
 

Вправа на активізацію уваги "Поетична бухгалтерія" 

Мета: активізація уваги студентів, налаштування на ефективну роботу. 

Час виконання: 20 хв. 

Метод: робота у складі малих груп. 

Опис проведення вправи 

Студентам необхідно "розповісти" та представити казку, літератур-

ний твір, використовуючи основні поняття, категорії та елементи бухгал-

терського обліку. Для виконання цього завдання потрібно: 

1) студенти відносять всі об'єкти, що зустрічаються у казці, до від-

повідних ресурсів бухгалтерського обліку або джерел їх формування, 

вказуючи рахунки бухгалтерського обліку; 

2) усі дії, які відбуваються у казці, необхідно описати економічними 

термінами, використовуючи термінологічний апарат опису господарських 

операцій у бухгалтерському обліку; 

3) студенти визначають бізнес-процеси, що відбуваються в їх казці, 

надають кожному з них коротку характеристику; 

4) студенти презентують власну казку (на плакатах-ватманах або 

 із використанням мультимедійного обладнання); 

5) за результатами роботи необхідно скласти: робочий план ра-

хунків, журнал господарських операцій, одну з форм фінансової звітності 

(якщо це можливо), перелік бухгалтерських документів, які використову-

ються під час проведення зазначених операцій. 

Обговорення. Після презентації казки кожною групою студенти 

обговорюють: чи всі об'єкти в казці знайшли своє відображення на ра-

хунках бухгалтерського обліку; чи коректно подано господарські операції; 

правильність використання документів за операціями тощо? 

 

Вправа "Бізнес-процеси" 

Мета: визначити основні бізнес-процеси підприємства, усвідомити 

місце та роль бухгалтерського обліку в бізнес-процесах. 

Час виконання: 40 хв. 

Метод: робота у складі малих груп. 

Опис проведення вправи 

Учасники поділяються на підгрупи та на листах А1 відображають своє 

підприємство, його організацію та бізнес-процеси (існує те, що відобра-

жено або намальовано). 
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Обговорення. Які бізнес-процеси існують в організації? Який їх 

взаємозв'язок? Місце та роль бухгалтерської інформації в даній системі? 

Значення облікового персоналу для організації? 

 

Вправа "Напрями обліку" 

Мета: визначити основні напрями обліку. 

Час виконання: 30 хв. 

Метод: мозковий штурм. 

Опис проведення вправи 

Методом мозкового штурму визначаються основні напрями обліку. 

Обговорення. Чи є особливості в обліку за визначеними об'єктами? 

 

Блок 2. Основна частина 

Створення підприємства та розгляд його діяльності  

за основними напрямами обліку 

 

Вправа "Моя фірма" 

Мета: створення імітаційного власного підприємства із формулю-

ванням основних його параметрів. 

Час виконання: 40 хв. 

Метод: мозковий штурм. 

Опис проведення вправи 

Тренер пропонує студентам на вибір або вони самостійно обирають 

підприємство, формулюють основні його параметри або тренер надає 

основні вхідні дані про підприємство. 

Методом мозкового штурму студенти визначають: 

сферу діяльності підприємства, його назву; 

організаційну структуру підприємства; 

кількість співробітників у кожному підрозділі підприємства; 

асортимент продукції та її обсяг. 

Результати оформлюються на листах формату А1. 

 

Вправа "Основні засоби-1" 

Мета: визначити основні засоби підприємства, нагадати методи 

амортизації основних засобів. 

Час виконання: 50 хв. 

Метод: міні-лекція, мозковий штурм, групова робота. 
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Опис проведення вправи 

На початку виконання блоку "Основні засоби" тренер повинен ви-

явити ступінь обізнаності студентів за основними теоретичними понят-

тями. У разі необхідності проводиться актуалізація знань. 

Міні-лекція "Сутність поняття основні засоби. Методи нарахування 

амортизації". 

Студенти визначають загальний перелік та кількість основних за-

собів, які належать їхньому підприємству, використовуючи такі методи, 

як "мозковий штурм", колективна робота тощо. 

Усі пропозиції студентів відображаються у вигляді табл. 4 (ця таб-

лиця заповнюється в довільній послідовності, тобто в послідовності зга-

дування об'єкта основних засобів). 

 

Таблиця 4 

 

Перелік основних засобів моєї фірми 

 

Повна назва об'єкта  

основних засобів 
Кількість (шт.) 

Сфера використання  

(призначення) 

Легковий автомобіль, Kia, номер 

державної реєстрації 
1  

Вантажний автомобіль "Газель" 3  

…  … … … 

…  …   

 

Навпроти кожного об'єкта основних засобів зазначається сфера  

їх використання (виробництво, реалізація … тощо). Так, наприклад, холо-

дильне обладнання, яке використовується в процесі виробництва про-

дукції та холодильне обладнання, яке використовується у власному ма-

газині будуть мати різні сфери використання, відповідно виробництво  

та реалізація. 

Отриманий перелік основних засобів студенти компанують за від-

повідними групами. Заповнюють ст. 1 та 2 табл. 5. 

В основу критерію формування груп основних засобів можуть бути 

покладені вимоги нормативно-правових документів (Закон України "Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність", національними чи міжна-

родними стандартами бухгалтерського обліку, бюджетним кодексом … 

тощо) або інший довільний фактор. 
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Таблиця 5 

 

Інформація для нарахування амортизації 

 

Критерій відбору 

(група основних 

засобів) 

Назва основних 

засобів 

Метод амортизації 

(доцільний) 

Сума амортизації 

за місяць, грн 

Будинки та споруди …   

… …   

Транспорт …   

… …   

 

Залежно від кількості студентів у групі, за допомогою рухавки, сту-

дентів об'єднують в міні-групи (не більше ніж 3 – 4 особи в кожній групі). 

Кожна міні-група студентів або обирає за бажанням, або отримує обрану 

тренером групу основних засобів для проведення розрахунків. Крім того, 

студенти самостійно конкретизують інформацію за кожним об'єктом ос-

новних засобів. Усі основні засоби, що були визначені в табл. 4 та вико-

ристовуються на підприємстві повинні бути розподілені між студентами. 

 

Вправа "Основні засоби-2" 

Мета: визначити основні засоби підприємства, нагадати методи 

амортизації основних засобів. 

Час виконання: 50 хв. 

Метод: міні-лекція, мозковий штурм, групова робота. 

Опис проведення вправи 

Студенти повинні: 

1. Самостійно розробити "інвентарну картку" для кожного об'єкта 

обліку. А саме, використовуючи інформацію табл. 4 – 6, визначити та роз-

рахувати такі елементи, як первісна вартість кожного об'єкта основних 

засобів (визначають самостійно, виходячи із існуючих ринкових цін); 

можливий строк експлуатації об'єкта. 

Якщо це новостворене підприємство і дата введення в експлуата-

цію однакових об'єктів основних засобів, то для спрощення наступних 

розрахунків можна скласти табл. 7. 

 

 

http://kodeksy.com.ua/buh/plan-rahunkiv/class-1/rahunok-10/subrahunok-103.htm
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Таблиця 6 

 

Інвентарна картка 1 

 

Назва 
об'єкта 

основних 
засобів 

Інвентарний 
номер 

Первісна 
вартість 

Строк 
корисного 

використання 

Ліквідаційна 
вартість 

Дата введення 
в експлуатацію 

      

      

      

      

 

Таблиця 7 

 

Інвентарна картка 2 

 

Назва  
об'єкта 

основних 
засобів 

Кількість 
(шт.) 

Сумарна 
первісна 
вартість 

Строк 
корисного 

використання 

Сумарна 
ліквідаційна 

вартість 

Оптимальний 
метод 

амортизації 

      

      

      

      

 

Якщо дата введення в експлуатацію об'єктів однакових основних 

засобів відрізняється, і, відповідно, деякі об'єкти основних засобів вже 

мають певну суму зношування, розрахунки за такими об'єктами прово-

дять окремо. 

2. Розрахувати за самостійно заданими даними амортизацію всіх 

об'єктів основних засобів різними методами за перші три роки експлу-

атації (табл. 8) та обрати найбільш доцільний метод. Інформацію про 

обраний метод відобразити в табл. 7 та табл. 5. 

3. Розрахувати суму місячної амортизації всіх об'єктів основних 

засобів за обраним методом. Інформацію відобразити в табл. 4. 

Після проведення розрахунків та складання таблиць, студенти пре-

зентують результати, які отримані кожною міні-групою. 

Дискусія. Якщо все приймається, інформацію оформлюють на пла-

каті у зведену таблицю (табл. 9). 

4. Відобразити операції з нарахування амортизації на рахунках 

бухгалтерського обліку. 
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Таблиця 8 

 

Метод амортизації 

 

Рік 

експлуатації 

Вартість 

об'єкта 

основних 

засобів  

на початок 

періоду 

Формула 

розрахунку 

Норма 

амортизації 

Сума 

амортизації 

на рік 

Вартість 

об'єкта 

основних 

засобів на 

кінець періоду 

      

      

      

      

 

Таблиця 9 

 

Зведена інформація 

 

Назва 

об'єкта 

основних 

засобів 

Кількість 

(шт.) 

Метод 

аморти-

зації 

Первісна 

вартість 

(одиниці 

об'єкта) 

Сумарна 

первісна 

вартість 

Строк 

корисного 

викорис-

тання 

Сума 

нарахованої 

амортизації 

за місяць 

       

       

       

       

       

 

Вправа "Запаси" 

Мета: визначити перелік запасів підприємства згідно з планом ра-

хунків. 

Час виконання: 40 хв. 

Метод: мозковий штурм, групова робота. 

Опис проведення вправи 

1. Методом мозкового штурму визначаємо перелік запасів. 

2. Студенти об'єднуються у групи та конкретизують наведений пе-

релік, визначають їх вартість. 

3. Визначити необхідну кількість запасів на місяць. 

4. Визначити періодичність закупівлі запасів. 

5. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку. 
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Вправа "Номенклатура продукції" 

Мета: визначити номенклатуру продукції підприємства. 

Час виконання: 30 хв. 

Метод: міні-лекція, мозковий штурм, групова робота. 

Опис проведення вправи 

Студенти разом із тренером формулюють (визначають або задано 

умовами завдання) номенклатуру продукції, що випускається, та її кіль-

кість (дискусія). 

Отримані пропозиції заносяться в табл. 10. 

 

Таблиця 10 

 

Продукція, яку випускає підприємство 

 

Найменування 

продукції 

Кількість одиниць виробів, (шт., кг, тонн) 

За 1 зміну роботи За добу За місяць 

…    

…    

    

 

Студенти об'єднуються в міні-групи (3 – 5 осіб) (використовуючи 

один з елементів тренінгу – рухавки) та самостійно обирають для себе 

перелік продукції, яку випускає підприємство, або тренер розподіляє між 

групами весь перелік. 

Опис проведення вправи 

Весь перелік продукції, яку випускає підприємство повинен бути 

розподілений між всіма міні-групами, водночас одне найменування про-

дукції повинно бути "надано" лише одній міні-групі, з метою виключення 

дублювання інформації та подвійних розрахунків.  

 

Вправа "Виробничі запаси" 

Мета: визначити перелік необхідних запасів та їх кількісні потреби 

для безперервної роботи підприємства. 

Час виконання: 30 хв. 

Метод: мозковий штурм, групова робота. 

Опис проведення вправи 

Студентам необхідно за обраним найменуванням (номенклатурою) 

продукції, яку випускає підприємство, визначити перелік необхідних запасів 
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та їх кількісні потреби (виходячи із рецептури продукту, його складових 

елементів тощо). Дану інформацію відобразити в табл. 11 – 13. 

 

Таблиця 11 

 

Для виробництва продукту 1 потрібні такі інгредієнти: 

 

Найменування 
запасу (складовий 

компонент, 
інгредієнт готового 

продукту) 

Кількісна потреба 

На 1 одиницю 
вимірювання 

готової продукції 
(на 1 шт.; на 1 кг) 

Добова потреба На місяць 

    

    

    

 

Таблиця 12 

 

Для виробництва продукту 2 потрібні такі інгредієнти: 
 

Найменування 
запасу (складовий 

компонент, 
інгредієнт готового 

продукту) 

Кількісна потреба 

На 1 одиницю 
вимірювання 

готової продукції 
(на 1 шт.; на 1 кг) 

Добова потреба На місяць 

    

    

    

 

Таблиця 13 

 

Для виробництва продукту n потрібні такі інгредієнти: 

 

Найменування 
запасу (складовий 

компонент, 
інгредієнт готового 

продукту) 

Кількісна потреба 

На 1 одиницю 
вимірювання 

готової продукції  
(на 1 шт.; на 1 кг) 

Добова потреба На місяць 

    

    

    

 

Усі студенти разом (або представники з кожної підгрупи) складають 

зведений перелік запасів, які потрібні для основного виробництва на мі-

сяць та відображають його у табл. 14. 
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Таблиця 14 

Перелік запасів підприємства 

 

№ 
п/п 

Найменування 
запасу 

Розрахунок потреби  
(підсумовується кількість запасу  

за кожним найменуванням продукту) 

Загальна кількість  
в місяць, (шт., кг, т) 

    

    

    
 

Вправа "Придбання запасів" 

Мета: визначення періодичності та обсягів придбання запасів для 

безперервної роботи виробництва. 

Час виконання: 40 хв. 

Метод: групова робота. 

Опис проведення вправи 

Залежно від кількості студентів у групі за допомогою рухавки сту-

дентів об'єднують в міні-групи (не більше ніж 3 – 4 особи). Кожна міні-

група студентів або обирає за бажанням, або отримує обраний трене-

ром, перелік запасів для проведення розрахунків. Усі запаси, що були 

визначені повинні бути розподілені між студентами. Виходячи з особли-

востей виробничого циклу, короткого терміну зберігання запасів, обме-

женості площ щодо зберігання великої кількості запасів тощо підприєм-

ство вимушене протягом місяця декілька раз проводити закупку товарів. 

Студенти самостійно визначають дати, кількість, періодичність придбан-

ня запасів (обов'язково в кожній групі повинно бути декілька наймену-

вань запасів із періодичним придбанням. Крім того, для кожного при-

дбання встановлено різні ціни). 

За кожним найменуванням запасу складається таблиця, яка деталі-

зує закупки протягом місяця (табл. 15). 
 

Таблиця 15 

Інформація щодо придбання та суми витрат 

 

Дата Ціна придбання Кількість (одиниць) Вартість 

05.02.20...р.    

09.02.20...р.    

…    

Разом –   
 

Закінчення другого дня. Рефлексія. 
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Третій день тренінгу 
 

Міні лекція "Методи обліку вибуття запасів" 

 

Вправа "Методи обліку вибуття запасів" 

Мета: визначити перелік запасів підприємства, нагадати методи 

обліку запасів. 

Час виконання: 30 хв. 

Метод: дискусія, мозковий штурм. 

Опис проведення вправи 

Необхідно повторити існуючі методи визначення собівартості запа-

сів, які вибувають, особливості розрахунку за кожним із методів, їх сут-

ність. Провести перевірку, чи достатній обсяг закупівель за кожною датою. 

Студенти розраховують собівартість списаних запасів усіма мето-

дами (ФІФО, середньозваженої собівартості тощо), обґрунтовують пере-

ваги та недоліки кожного з методів і обирають оптимальний (рис. 16). 

 

Таблиця 16 

 

Методи обліку вибуття запасів 

 

Найменування 
запасу 

Загальна 
потреба на 

місяць (шт., кг) 

Загальна сума 
витрат  

(грн, тис. грн) 

Метод 
оцінювання 
собівартості 

списання запасів 

Собівартість 
списаних 
запасів 

     

     

     

 

Вправа "Заробітна плата" 

Мета: визначити рівень оплати праці персоналу підприємства. 

Час: 60 хв. 

Метод: мозковий штурм 

Опис проведення вправи 

1. Методом мозкового штурму студенти формують перелік праців-

ників підприємства. За результатами якого формується зведена таблиця 

за формою (див. табл. 14) 

2. Установити оклади всім категоріям співробітників. 

3. Зробити необхідні нарахування на заробітну плату, згідно з чин-

ним законодавством (див. табл. 15). 
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4. Необхідно визначити перелік утримань із заробітної плати пра-

цівників, згідно з чинним законодавством (див. табл. 16). 

5. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку. 

Перш ніж нарахувати заробітну плату працівникам (необхідно ви-

значити місяць, за який проводять нарахування (відповідно визначити 

кількість робочих днів) + які додаткові умови), студентам доцільно разом  

із тренером визначити: 

чи були відпустки у когось із працівників (кількість днів, хто саме); 

чи були лікарняні у когось із працівників (кількість днів, хто саме); 

наявність інших утримань із заробітної плати за виконавчими лис-

тами тощо (табл. 17 – 19). 

Таблиця 17 
 

"Персонал" 
 

Назва посади 
Кількість 

працівників 
Форма 

оплати праці 
Оклад (міс.)/ставка  

(за 1 робіт) 
Група витрат 

     

     

     
 

Таблиця 18 
 

Нарахування на фонд оплати праці 
 

Назва податку 
(нарахування) 

База 
оподаткування 

Ставка 

Сума, грн 
(заповнюється 

після проведення 
всіх розрахунків) 

    

    

    
 

Таблиця 19 
 

Утримання із заробітної плати 
 

П. І. Б. 
працівника 

Назва податку 
(нарахування) 

База 
оподаткування 

Ставка 

Сума, грн 
(заповнюється 

після проведення 
всіх розрахунків) 

     

     

     



24 

За допомогою рухавки студенти об'єднуються в міні-групи. 

Усі працівники підприємства розподіляються між міні-групами. Кри-

терій розподілу працівників обирається тренером довільно. Кожна група 

виконує нарахування заробітної плати працівникам та відображає від-

повідні бухгалтерські проведення (табл. 20). 

 

Вправа "Собівартість" 

Мета: визначити перелік затрат підприємства та розрахувати собі-

вартість продукції. 

Час: 120 хв. 

Метод: мозковий штурм. 

Опис проведення вправи 

1. Методом мозкового штурму визначити перелік витрат (статті каль-

куляції або за елементами витрат). 

2. Студенти (у групі по 2 – 3 особи) розраховують витрати на ОЗ, 

запаси за наведеним переліком, заробітну плату, комунальні платежі. 

 

Вправа "Визначення розміру експлуатаційних витрат" 

Мета: визначити перелік експлуатаційних витрат. 

Час: 120 хв. 

Метод: мозковий штурм. 

Опис проведення вправи 

Студентам необхідно розрахувати розмір експлуатаційних витрат 

(за комунальні послуги, оренду, податок на землю тощо). Для цього, по-

перше, колективно студенти формують повний перелік таких витрат для 

підприємства. 

Кожна міні-група розраховує витрати підприємства за їх складо-

вими, а саме: 

на опалення; 

на водозабезпечення/водовідведення; 

на електроенергію; 

інші витрати. 

Розрахунки студенти проводять виходячи із діючих тарифів, норм 

споживання на відповідні носії для підприємств Харківського регіону. Для 

проведення розрахунків доцільно використовувати табл. 21. 



 

2
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Таблиця 20 

 

Відомість нарахування та виплати заробітної плати за ______________ 

 

№ П.І.Б. 
П

о
с
а

д
а
 

В
ід

п
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а
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в
а

н
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н
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о
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Нараховано за видами виплат 
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д
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ц

ія
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о
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(о
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В
ід

п
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Допомога у зв'язку 
з тимчасовою 

непрацездатністю 

П
Д

Ф
О

 

У
с
ь
о
го

 

у
тр

и
м

а
н
о
 

місяць дні сума 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1                 

2                 

3                 

4                 

5 Усього              

 

Таблиця 21 

 

Експлуатаційні витрати 

 

Назва витрат Місце виникнення Кількісні витрати носія Тариф Сума витрат, грн 

  За добу За місяць   

Електроенергія Виробництво     

 Склад     

 Магазин 1     

 Магазин 2     

 …     
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Під час проведення розрахунків потрібно враховувати всі можливі 

витрати відповідного носія за всіма структурними підрозділами підпри-

ємства чи напрямами його діяльності. 

Поряд з цим студенти повинні визначити витрати на утримання  

та обслуговування автотранспортних засобів (авто директора, авто для 

доставки власної продукції тощо). До витрат включають паливо, витрати 

на страхування, витрати на проходження обов'язкового технічного огляду 

тощо (табл. 22). 

 

Таблиця 22 

 

Витрати на обслуговування автопарку на підприємстві "_________" 

 

Назва витрат 
Характер 

(періодичність) 

Розмір витрат  

на од. 

Витрати на місяць, 

грн 

    

    

    

 

3. На основі отриманих даних треба скласти собівартість продукції  

за один місяць. 

4. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку. 

 

Закінчення третього дня. Рефлексія. 

 

Вправа "Реалізація продукції" 

Мета: визначити доцільність виробництва продукції, можливість її 

реалізації. 

Час: 90 хв. 

Метод: мозковий штурм, групова робота. 

Опис проведення вправи 

1. Студенти об'єднуються у групи та відображають у обліку реалі-

зацію готової продукції та фінансовий результат. 

2. Заповнюють форму 1 "Баланс" та форму 2 "Звіт про фінансові 

результати". 

Обговорення. Чи є конкурентоспроможною ваша продукція? 

Чи є можливість скорочення витрат? 
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Заключний блок 
 

Вправа "Підведення підсумків" 

Мета: вправу використовують для завершення тренінгу, вона дає 

можливість згадати вивчене, задуматися над тим, як отримані знання 

будуть застосовуватися в реальному житті. 

Необхідні матеріали: аркуші паперу формату А3, олівці, фломастери. 

Час: 40 хвилин. 

Метод: робота в міні-групі. Розмір групи: 6 – 20 осіб. 

Опис проведення вправи 

Усі учасники діляться на міні-групи, кожна міні-група отримує аркуш 

паперу А3 та своє завдання. 

Першій групі потрібно підготувати виступ, що підсумовує основні 

пункти, розглянуті на тренінгу. 

Другій групі – розробити комплекс заходів, які можуть бути прийняті 

в реальному житті (на робочому місці) для того, щоб максимально вико-

ристовувати отриману інформацію. 

Третій групі – виявити перешкоди, які можуть виникнути під час за-

стосування отриманої інформації в реальному житті, і як ці перешкоди 

подолати. 

Групам дається 10 хвилин, щоб викласти ідеї і придумати, як пре-

зентувати їх групі. Листи А3 можна використовувати для того, щоб сфор-

мулювати на них основні пункти, зробити схематичні малюнки і т. д. 

Після цього один представник від кожної групи презентує усім мірку-

вання своєї групи. 

Обговорення. Чи може група додати щось до сказаного, з якими 

ідеями учасники згодні, а з якими – ні? 

 

Захист звітів 

Заключним етапом проведення тренінгу є захист звітів, як форми 

контролю позааудиторної самостійної роботи студента. 

Критеріями оцінювання звіту є: 

грамотність подання матеріалу; 

логіка, структуризація та обґрунтованість висновків щодо конкрет-

ної проблеми; 

самостійність виконання роботи; 

здатність проводити критичне та незалежне оцінювання певних 

проблемних питань; 
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вміння пояснювати альтернативні погляди та наявність власної 

точки зору, позиції на певне проблемне питання; 

застосування аналітичних підходів; 

якість і чіткість викладених міркувань; 

використання методів порівняння та узагальнення; 

оформлення роботи. 

 

3. Система контролю та оцінювання результатів 

тренінгу, успішності навчання студентів 
 

Система оцінювання результатів успішності засвоєння знань, вмінь, 

комунікацій, автономності та відповідальності студентів, повинна відпо-

відати певному рівню Національної рамки кваліфікацій України та містить 

поточний контроль. 

Поточний контроль здійснюється протягом тренінгу під час виконання 

вправ і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 100 балів; 

мінімальна сума, що дозволяє студенту скласти дисципліну – 60 балів). 

Поточний контроль містить: аудиторну самостійну роботу (макси-

мальна сума – 40 балів), позааудиторну самостійну роботу (максимальна 

сума – 40 балів) і врахування активності студентів протягом тренінгу 

(максимальна сума – 20 балів). 

Однією з основних форм контролю самостійної роботи є презента-

ція проекту. Проект – це задум, ідея, втілені в форму опису, обґрунтовані 

та розкривають сутність задуму і можливість його практичної реалізації. 

Оцінювання презентації проекту здійснюється з цілого набору критеріїв. 

Серед найважливіших слід виокремити: загальне враження від презен-

тації, чіткість викладання, зміст презентації та відповідність завданню, 

ступінь впливу на аудиторію під час проведення презентації. 

Тренінг як форма активного навчання має за мету передачу знань 

та розвиток деяких умінь і навичок. Тому під час виставлення балів  

за тренінг оцінюванню підлягають: рівень засвоєння теоретичних знань 

та практичних умінь і навичок. 

Тренінгова форма проведення занять спрямована на створення 

умов для саморозкриття учасників і самостійного пошуку ними способів 

вирішення виробничих проблем. 

Метою самостійної роботи в рамках тренінгу є свідоме досягнення 

студентами поставлених завдань шляхом активної участі й з використан-

ням максимальних зусиль для досягнення очікуваних результатів тренінгу. 
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Управління самостійною роботою студентів проводиться на основі 

класифікації самостійної роботи, запропонованої І. Малкиним: роботи ре-

продуктивного типу, роботи пізнавально-пошукового типу, роботи твор-

чого типу, роботи пізнавально-практичного типу. 

У табл. 23 подано види самостійної роботи, що використані у тренінгу. 

 

Таблиця 23 

 

Види аудиторної та позааудиторної самостійної роботи тренінгу 

 

№ 
п/п 

Зміст та завдання СР 
Терміни 

виконання 
СР (вправа) 

Види  
та форми СР 

Форма та вид 
контролю СР 

1 2 3 4 5 

Аудиторна самостійна робота 

1 
Творчі самостійні роботи, у резуль-
таті яких студенти створюють щось 
нове, оригінальне 

День 1 
(знайомство) 

Художньо-образні 
самостійні роботи 

Ураховується  
у процесі само-

презентації 

2 

Вправи, засновані на дослідницьких 
методах, що спрямовані на визна-
чення напрямів діяльності та основ-
них обов'язків бухгалтера, економіс-
та та фінансиста. Студенти встанов-
люють причинно-наслідкові зв'язки 
між обов'язками та відповідальністю 
бухгалтера 

День 1 

Роботи 
пізнавально-

пошукового типу 
(логічно-пошукові 

та констатуючі 
роботи) 

Ураховується  
у процесі 

презентації 
проектів 

3 

Передбачає застосування засвоє-
них раніше знань до виробничої си-
туації, що задається тренером 

День 1 

Роботи 
репродуктивного 

типу (тренувальна 
робота) 

Ураховується  
у процесі 

презентації 
проектів 

4 

Вправи, у процесі виконання яких 
знання, вміння та навички форму-
ються в органічній єдності з прак-
тикою і індивідуальним досвідом 
студента 

День 1 

Роботи 
пізнавально-

практичного типу 
(навчально-
практичні) 

Ураховується  
у процесі 

презентації 
проектів 

5 

Завдання на впорядкування й сис-

тематизацію вмінь та навичок, що 

були отримані упродовж даного дня 

тренінгу 

День 1 – 2 

(рефлексія) 

Роботи 

репродуктивного 

типу (оглядова 

робота) 

Ураховується  

у процесі 

рефлексії 

кожного дня 

тренінгу 

6 

Вправи, спрямовані на застосуван-

ня засвоєних раніше знань до ви-

робничої ситуації, що задається тре-

нером 

День 2 

Роботи 

репродуктивного 

типу (тренувальна 

робота) 

Ураховується  

у процесі 

презентації 

проектів 

7 

Вправи, у процесі виконання яких 
знання, вміння та навички форму-
ються в органічній єдності з прак-
тикою і індивідуальним досвідом 
студента 

День 2 

Роботи 
пізнавально-

практичного типу 
(учбово-практичні) 

Ураховується  
у процесі 

презентації 
проектів 
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Закінчення табл. 23 
 

1 2 3 4 5 

8 

Передбачає застосування засвоє-
них раніше знань до виробничої си-
туації, що задається тренером 

День 3 

Роботи 
репродуктивного 

типу (тренувальна 
робота) 

Ураховується  
у процесі 

презентації 
проектів 

9 

Вправи у процесі виконання яких, 
знання, вміння та навички форму-
ються в органічній єдності з прак-
тикою і індивідуальним досвідом 
студента 

День 3 

Роботи 
пізнавально-

практичного типу 
(навчально-
практичні) 

Ураховується  
у процесі 

презентації 
проектів 

10 

Засновано на відновленні в пам'яті 
раніше вивченого матеріалу, що не-
обхідний для розуміння нового ма-
теріалу. Так, перед початком тре-
нінгу, студенту дається завдання 
на пошук інформації щодо відоб-
раження в обліку активів та пасивів 
підприємства 

До початку 
тренінгу 

Робота 
репродуктивного 

типу 
(відтворювальна 

робота) 

Ураховується  
у процесі 

презентації 
проектів 

11 

Завдання спрямоване на прояв осо-
бистісної ініціативи, пошук оригіналь-
ного рішення під час розроблення 
власного проекту 

Після закін-
чення тренінгу 

(складання 
звіту) 

Роботи творчого 
типу (науково-
творча робота) 

Ураховується  
у процесі 

презентації 
власних проектів 

 

Загальними критеріями, за якими здійснюється оцінювання самостій-

ної роботи студентів, є: глибина і міцність знань; рівень мислення; вміння 

систематизувати знання за окремими темами, вміння робити обґрунто-

вані висновки; володіння категорійним апаратом; навички і прийоми ви-

конання практичних завдань; вміння знаходити необхідну інформацію, 

здійснювати її систематизацію та оброблення інформації. Оцінювання 

результатів тренінгу побудовано на врахуванні активності студентів про-

тягом тренінгу (табл. 24). 

Таблиця 24 
 

Оцінювання активності студентів протягом тренінгу 
 

Вид активності Методи стимулювання Оцінка 

1 2 3 

Запитання до тренера Паузи після кожного блоку міні-лекції. 
Регламентація форми подання запитань: 
письмово, усно, після закінчення 

3 

Запитання до інших учасників групи Дати приклад і форму запитань 3 

Висловлювання результатів спостере-
ження за іншими учасниками 

Запропонувати вести структуроване спо-
стереження, говорити один одному, за 
якими саме аспектами поведінки потрібно 
спостерігати 

2 

Розповідь про власний досвід, отрима-
ний поза тренінгом 

Активні запитання тренера, надання часу 
для обговорення власного досвіду в не-
великих підгрупах 

4 
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Закінчення табл. 24 
 

1 2 3 

Ретельне виконання вправ Наявність друкованих інструкцій. 
Демонстрація. Тренер пересувається залом 
та спостерігає роботу учасників 

8 

 

Студента слід вважати атестованим, якщо набрана ним сума балів 

під час проведення тренінгу дорівнює або перевищує 60 балів. 
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