Навчальний план спеціальності
071 Облік і оподаткування
включає такі нормативні дисципліни:
Основи філософських знань
Історія України
Соціологія
Культурологія
Іноземна мова (за проф. спрям.)
Українська мова (за проф. спрям.)
Правознавство
Вища математика
Статистика
Інформатика і комп’ютерна техніка
Фізичне виховання
Екологія
Безпека життєдіяльності
Охорона праці в галузі
Політична економія
Економіка підприємства
Бухгалтерський облік
Фінансовий облік
Фінанси
Гроші та кредит
Податкова система
Фінанси підприємств
Казначейська справа
Контроль і ревізія
Економічний аналіз
Інформаційні системи і технології в обліку
Облік і звітність в бюджетних установах
Кооперація в сфері АПК
Державна атестація
передбачає складання
комплексного державного екзамену
зі спеціальних дисциплін

ТЕРМІН НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
071 Облік і оподаткування
- на базі базової загальної середньої освіти
(9 класів) – 3 роки
- на базі повної загальної середньої освіти
(11 класів) – 2 роки
- на базі ОКР «Кваліфікований робітник» – 1(2) роки

Відокремлений структурний підрозділ

«Ніжинський фаховий коледж
Національного університету
біоресурсів і
природокористування України»

ДО ЗАЯВИ ВСТУПНИК ДОДАЄ:
 документ про освіту та додаток до нього;
 4 кольорові фотокартки 3х4 см;
 сертифікат Українського центру оцінювання якості
освіти для осіб, які вступають на базі повної
загальної середньої освіти (оригінал або завірена
копія);
 копію паспорта;
 документи, які підтверджують пільги.






ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У КОЛЕДЖІ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ:
за рахунок видатків державного бюджету
(державне замовлення);
за ваучерами;
за рахунок цільових пільгових державних
кредитів;
за кошти фізичних та юридичних осіб.

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ:
На базі 9-ти класів:
1. Українська мова;
2. Математика.

Спеціальність
071 Облік і
оподаткування
Освітньо-професійний ступінь:
фаховий молодший бакалавр

На базі 11-ти класів:
Два сертифікати Українського центру оцінювання
якості освіти (не менше 100 балів) за останні 4 роки
1) з української мови (обов'язковий);
2) з математики або історії України або географії
(на вибір).
Або вступні іспити
1) з української мови (обов'язковий);
2) з математики або історії України або географії
(на вибір).

Адреса: вул. Шевченка, 26, м. Ніжин,

На базі ОКР «Кваліфікований робітник»:
 Українська мова (у формі ЗНО або вступного іспиту);
 Фахове вступне випробування.

http://natc.org.ua

Чернігівська обл.
Тел: +38 (04631) 7-51-34.
Е-mail: natims@i.ua

Хто такий бухгалтер?
Бухгалтер – це друга особа на підприємстві після директора, відповідальна за фінансово-господарську діяльність підприємства.
Бухгалтер –
досконалий знавець законодавчих актів,
економіст-аналітик з питань матеріальних, фінансових ресурсів,
заробітної плати, ціноутворення,
тонкий психолог, дипломат.
Якими особистими якостями повинен
володіти бухгалтер?
Відповідальність, уважність, аналітичні
навички, здатність швидко навчатися,
постійно удосконалювати рівень знань,
комунікативні навички, суворе дотримання конфіденційності інформації, орієнтація на задоволення потреб клієнтів.
Міфи про професію бухгалтера?
 Робота
бухгалтера
малооплачувана
і
непрестижна.
Будь-який рядовий бухгалтер завжди має
шанс піднятися кар'єрними сходами і зайняти
позицію головного бухгалтера, фінансового
аналітика, аудитора, податкового консультанта, фінансового директора.
 Необов’язково
особливостям
ведення
бухгалтерії навчатися у ЗО, а можна
закінчити курси та бути кваліфікованим
працівником.
Курси з бухгалтерії дають лише мінімум
знань. Освіта дозволяє аналізувати, прогнозувати та прораховувати ситуацію наперед, а
не просто вирішувати ситуацію, яка вже виникла.








Випускники спеціальності
071 Облік і оподаткування
можуть обіймати посади:
провідного бухгалтера,
головного касира,
бухгалтера,
бухгалтера-ревізора,
бухгалтера-експерта,
спеціаліста-бухгалтера.




За час навчання студенти
можуть отримати
робітничу професією:
секретар керівника,
оператор комп'ютерного набору.
Де можуть продовжити навчання
випускники
Ніжинського фахового коледжу
зі спеціальності
Облік і оподаткування ?

Національний університет біоресурсів і

природокористування України (м. Київ)
ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»

«Світ – це театр.
І кожен
повинен для себе обрати
ту роль, яку він зможе
найкраще виконати, ту, що
відповідає його нахилам і
здібностям»






Студенти спеціальності
Облік і оподаткування - це…
яскраві, творчі особистості,
активні учасники студентського
самоврядування коледжу та
громадського життя міста,
студенти року,
призери та учасники спортивних
змагань

