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   ТЕМА 3.Робота у відділу  бухгалтерії 

                                           

                П.т.3.5. Оплата праці. 

 

Мета: 

• Навчальна -  пояснити  учням практичні навички роботи з 
документацією обліку оплати праці . 

• Розвивальна – розвивати пізнавальну активність та 
самостійність учнів, увагу та 
спостережливість,контролювати та планувати свою роботу. 

• Виховна – виховувати в учнів активну позицію, щодо 
практичної реалізації принципу роботи агента з 
постачання 

                                 

                                        



                        Зміст 

 

 

 

 

 

 

 

•                         1.Вступний інструктаж. 

•                         2.Поточний інструктаж. 

•                         3.Заключний інструктаж 



   1.Вступний інструктаж  

   

• Інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

 

 • дотримання затверджених правил внутрішнього розпорядку закладу 
освіти ;  

• дотримання вимог безпеки та правил експлуатації використання 
канцелярських приладів;  

• підтримання порядок на своєму робочому місці; 

• уважність під час роботи; 

       • не допускати порушень вимог безпеки праці та правил пожежної 
безпеки;  

• дотримання правил особистої гігієни; 

       • виконання  роботуи, яка визначена майстром виробничого 
навчання;  

• дотримання режиму праці і відпочинку (раціональний режим праці і 
відпочинку передбачає дотримання перерв);  

   Учні зобов'язані дотримуватися правил охорони праці для забезпечення 
захисту від впливу різних факторів, пов'язаних із характером роботи, 
включаючи:  

     підвищені зорові навантаження під час роботи протягом тривалого часу 
із паперовими документами.  

 
 



   1. Вступний інструктаж 

Бухгалтерські документи – це письмове підтвердження 

певної форми та змісту факту здійснення господарської 

операції чи декількох операцій. У документах 

зазначають всі дані, які необхідні для економічної та 

юридичної характеристики того чи іншого факту. 



1. Вступний інструктаж 

     Типові документи при обліку використання робочого 

часу і розрахунків з працівниками із заробітної плати : 

• • № П-1 "Наказ (розпорядження) про прийняття на 

роботу"; 

• • № П-2 "Особова картка працівника"; 

• • № П-3 "Наказ (розпорядження) про надання відпустки"; 

• • № П-4 "Наказ (розпорядження) про припинення 

трудового договору (контракту)"; 

• • № П-5 "Табель обліку використання робочого часу"; 

• • № П-6 "Розрахунково-платіжна відомість працівника"; 

• • № П-7 "Розрахунково-платіжна відомість (зведена)". 

 



1.Вступний інструктаж 



  1.Вступний інструктаж. 

• Табель обліку робочого часу є підставою для 

нарахування заробітної плати працівникам. Він є 

важливим джерелом відомостей для заповнення 

багатьох форм державних статистичних 

спостережень. Утім, порядок складання й 

оформлення табеля законодавчо не внормовано. 

 



1.Вступний інструктаж. 



1.Вступний інструктаж. 

• Облік використання робочого часу здійснюється за 
кожний робочий день (зміну) в табелі обліку робочого 
часу, який відкривається щомісяця на працівників 
структурного підрозділу. 

 

 

       Дізнайтесь, де мають зберігатись табеля обліку 
робочого часу. 
Джерело: https://www.kadrovik01.com.ua/article/3933-
poryadok-vedennya-tabelya-oblku-robochogo-chasu 
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1.Вступний інструктаж. 

• КОРИСНА ПОРАДА. 

 

 

                                 Кількість неявок у вихідні, святкові 

та неробочі дні до загальної кількості неявок 

працівників за місяць не включається. 

 



1.Вступний інстуктаж 

•              ТОП документ для нарахування заробітної плати. 

                   Розрахунково-платіжна відомість (зведена) 

                  використовується для виплати заробітної плати. 

                  В такому документі відбувається узагальнення 

 відомостей про проведеним розрахункам з працівниками 

по всьому підприємству. 



1.Вступний інструктаж. 



1.Вступний інструктаж 

• Особова картка — основний документ з обліку особового 

складу в установі, організації. 

 Особову картку заводять на кожного працівника, з яким 

укладено трудовий договір, у тому числі на тих працівників, 

хто прийнятий на постійну, тимчасову, сезонну роботу або за 

сумісництвом. 

                           Пам’ятайте: з кожним записом,  

                      що вноситься до трудової книжки(вкладиша)  

                      на підставі наказу (розпорядження) про    

                      прийняття на роботу, переведення та звільнення, 

 працівника ознайомлюють під підпис в особовій картці. 



1.Вступний інструктаж 



 

 

2.Поточний інструктаж 

Скласти табель обліку робочого часу  та розрахункову-платіжну відомість. 

 

КАРТКА ЗАВДАНЬ. 

П.І.П. та посада 
Дані про 

відпрацьований час 

Посад. 

оклад 

Додаткові дані для нарахування заробітної 

плати та утримань з неї 

Сидоренко В.О., 

директор 

Відпрацював повний 

місяць 

6850  Наказом по підприємству встановлена премія у 

розмірі 50% посадового окладу. 

Мельничук С.С., 

зам.директора 

З 18 по 22 грудня 

знаходився у відпусці без 

збереження заробітної 

плати, решта днів місяця 

відпрацьована. 

7650  Середньоденна заробітна плата за два попередні 

місяці – 255 грн. Наказом встановлена премія у 

розмірі 30% посадового окладу. 

Волкова Л.В., 

секретар 

Відпрацьовано повний 

місяць. 

5300 Член профспілки, нараховано матеріальну 

допомогу – 200 0грн. 

Кириленко О.О., 

прибиральниця 

Відпрацьовано повний 

місяць. 

6280 Працює за сумісництвом на 0,5 ставки, член 

профспілки. 



2.Поточний інструктаж. 

КАРТКА ЗАВДАНЬ. 

    Контрольні питання: 

  

• 1.Облік особового складу, використання робочого 

часу . 

• 2.Порядок нарахування заробітної плати. 

• 3.Порядок розрахунків по заробітній платі з 

робітниками  . 

 



2.Поточний інструктаж. 

Інстукційно - технологічна картка.  

 

 

 

 

 

 

 

Бузгалтер 

одержує табеля 

обліку робочого 

часу, перевіряє 

правельність  

їх заповнення 

Виконує роботу 

згідно 

посадових обов 

язків. 

Табель обліку 

робочого часу 

подається до 

бухгалтерії 

щомісячно 

відповідальною 

особою за їх 

складання. 

Згідно табеля 

обліку робочого 

часу заповнюється 

розрахунково-

платіжна 

відомість. 

      Характеристика робіт та завдання. 



3.Заключний інструклаж 

 

 

 

 

 

1. Детальніше про складання та затвердження штатного 

розпису див. у спецвипуску  «Податки та 

бухгалтерський облік», 2015, № 7, с. 24. 
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3.Заключний інструктаж. 

                             Відповіді присилати 

                       на електронну адресу: 

                   elenakosartsova@gmal.com 

 


