
ЗАЯВКА 
на участь у Конкурсі есе  

“ПРОФЕСІЯ – БУХГАЛТЕР” 

 

Прізвище__________________________________ 

 

Ім’я_______________________________________ 

 

По-батькові _______________________________ 

 

Учень _______________________________ класу 

 

Навчальний заклад __________________________ 

 

Керівник (вказати прізвище, ім’я, по батькові; 

посада)  

 

 

Координати для контакту: 

 

Індекс________Адреса_______________________ 

 

Контактний телефон _________________________ 

 

Е-mail _____________________________________ 

 

 “____”  ____________ 2013 р. 

 

 

 

З питаннями звертатись за телефоном 

(032) 258-22-43 

або за адресою: 79013, м. Львів, Національний 

університет “Львівська політехніка”,  

вул. С. Бандери, 12, кафедра обліку та аналізу, 

конкурс есе 

“Професія – бухгалтер” 

 

 

ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ ПРИЙМАЮТЬСЯ:  

 

роботи учнів 10-11 класів 

загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв. Есе 

повинно містити оригінальне дослідження з 

висловленням індивідуальних думок та 

власних вражень за обраною тематикою із 

аргументацією особистої точки зору щодо 

вирішення поставленого завдання. 

 
 

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ НЕОБХІДНО:  

 

До 10 квітня 2013 р. подати такі 

матеріали: 

 

 заявку за наведеною формою. Файл 

назвати за прізвищем автора латинськими 

літерами, наприклад, Ivaniv_zayavka.doc. 

 

 текст есе. Файл назвати за прізвищем 

автора латинськими літерами, наприклад, 

Ivaniv_ese.doc. 
 

на електронну пошту:  

oaese@ukr.net 

 

Додаткову інформацію можна отримати  

за електронною адресою: 

 

http://lpkafoa.lviv.ua/konferentsiji/ 

 
ТЕЛЕФОНИ КОНТАКТНИХ ОСІБ 

 

Височан Ольга Олегівна (097) 33-40-787 

Луцюк Ірина Віталіївна (097) 86-69-034 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

«ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 

Інститут економіки і менеджменту 

 

Кафедра обліку та аналізу 
 

 

 

 

             
 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

 

“ПРОФЕСІЯ – БУХГАЛТЕР” 

 

Регіональний конкурс есе  

 

 
 

 

 

Львів - 2013 

mailto:oaese@ukr.net
http://lpkafoa.lviv.ua/konferentsiji/


МЕТА КОНКУРСУ 

Залучення учнів загальноосвітніх шкіл до 

активного обговорення актуальних проблем та 

перспектив розвитку професії бухгалтера в 

Україні. 

 

ТЕМАТИКА КОНКУРСУ 

Есе, подане на конкурс, повинно 

присвячуватися розкриттю питання, яке 

стосується одного з наведених напрямів: 

 

1. Роль бухгалтера на підприємстві. 

2. Бухгалтер: переваги професії очима 

молоді. 

3. Особисті якості бухгалтера. 

 

Кращі есе будуть опубліковані  

у збірнику праць студентської конференції у 

жовтні 2013р.!!! 

 

Переможці отримають цінні призи! 

 

Вручення призів відбудеться на кафедрі 

обліку та аналізу в рамках Дня відкритих 

дверей Національного університету 

“Львівська політехніка”  

20 квітня 2013р. 

 

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЕСЕ: 

 

Текст: української мовою  в текстовому 

редакторі MS Word у форматі *.doc. 

 

Обсяг: 2-3 повних сторінки формату А4. 

 

Шрифт: Times New Roman, 14 кегль через 

1,5 інтервал, абзаци – 1 см. 

 

Поля: з лівого боку 3 см, з усіх інших боків – 

2 см. 

 

Оформлення тексту: у верхньому правому 

куті зазначити прізвище та ініціали автора 

(авторів), шифр класу, назву навчального 

закладу, а також прізвище, ініціали керівника. 

Нижче через рядок (великими літерами 

жирним шрифтом) – назва есе. Через рядок – 

основний текст. 

 

 

ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ ЕСЕ: 

 

Хром’як Н. В., 

учень 11- А класу, 

середня школа № 73, (м. Львів) 

Керівник – Петренко Н.М. 

 

СУЧАСНИЙ БУХГАЛТЕР: ЙОГО РОЛЬ 

ТА МІСЦЕ В НОВІТНЬОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ 

 
Текст … 

 

 

 

ПРО КАФЕДРУ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ 

 

Кафедра обліку та аналізу Національного 

університету “Львівська політехніка” протягом 

десятиліття свого функціонування веде плідну 

роботу з підготовки нової генерації облікових 

працівників.  

На кафедрі готують фахівців освітньо-

кваліфікаційних рівнів “бакалавр” напряму 

підготовки “Облік і аудит”,  “спеціаліст” і 

“магістр”  за спеціальністю “Облік і аудит”, які 

в подальшому успішно працюють у 

підприємницьких структурах, бюджетних і 

фінансово-кредитних установах. 

З дня заснування кафедру очолює 

академік АЕН України, професор Загородній 

Анатолій Григорович. 

Навчальний процес на кафедрі 

забезпечують 5 професорів, 23 доценти, 8 

старших викладачів і 14 асистентів. 

Ефективності реалізації навчального процесу 

сприяє матеріально-технічне забезпечення: 

приміщення кафедри, викладацькі, 

лаборантська, аспірантська, магістерська 

аудиторія, лекційна аудиторія, оснащена 

сучасним мультимедійним обладнанням. 

Практичні вміння у студентів 

використовувати сучасні інформаційні 

технології забезпечує кафедральна навчально-

методична лабораторія інформаційних систем 

обліку та аналізу. 


