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Трохи історії:
Відомо, що історія
бухгалтерського
обліку
своїми коріннями сягає
далеко в минуле.
Вже в Древній Індії
існували бухгалтери по обліку ведення
сільськогосподарського виробництва.
Перші друкарські книги з'явилися
в XIV — XV ст., і серед них «Трактат
про рахунки і записи» італійського
математика Луки Пачолі- перша
книга
з
бухгалтерського
обліку.

Професійний рівень бухгалтера
визначається
за
такими
критеріями:
 отримана освіта,
 стаж роботи за спеціальністю,
 професійні знання,
 здатність до аналітичної роботи,
 сприйняття нових знань,
 вміння працювати з комп'ютером,
 знання іноземних мов

Професію потрібно вибирати як
дружину – по любові і заради грошей.
Джон Х’юстон

Умови вступу
Підготовка
студентів
за
спеціальністю «Облік і оподаткування»
здійснюється
за
освітньокваліфікаційним рівнем "Молодший
спеціаліст»:
на базі 9 класів – 3 роки;
на базі 11 класів – 2 роки (денна та
заочна форма навчання).
1 р. 5 м. для денної та заочної форм
навчання
на
базі
освітньокваліфікаційного рівня "кваліфікований
робітник" за професіями "Обліковець з
реєстрації
бухгалтерських
даних",
"Конторський службовець (бухгалтерія)".

Вступні випробування проводяться
згідно з правилами прийому, які
опубліковані на сайті коледжу

www.lkklka.com.ua
Після закінчення навчання, студенти
можуть продовжити навчання у Львівській
комерційній академії та інших вузах ІІІ-IV
рівнів
акредитації
за
освітньокваліфікаційним рівнем «бакалавр» за
скороченою
формою
навчання
за
спеціальністю «Облік і оподаткування».
Випускники
спеціальності
«Бухгалтерський облік» можуть обіймати
посади: бухгалтера, головного бухгалтера,
завідувача каси, касира-експерта, рахівника,
інспектора, інспектора з інвентаризації,
інспектора-ревізора, ревізора.

Цікаво…
Рахувати гроші в чужому кармані –
недобре, але цікаво.
Леонід Крайнєв-Ритов

Дебет з кредитом не сходиться, а
людина з людиною завжди зійдеться.
Борис Брайнін
Існує дві речі у світі, яких не може
уникнути людина, - це смерть і
податки.
А. Лінкольн
Пора прийшла…
Ти сумніви залиш!
Є шанс сьогодні:
До нас відкриті двері.
Не спи, школяр,
Бажання ти додай,
Ми ждем тебе,
Не бійсь, повір у себе!
Актив, пасив,
Балансом керувать
Учись у нас.
Хороший привід в тім,
Що з обліку знання,

Чому Ви зможете навчитися?

Життя наших бухгалтерів

- створювати

презентаційні
матеріали за
допомогою
сучасних
інформаційних
технологій;
- ведення обліку,
включаючи
підготовку
обов'язкової
звітності;
- формувати
бухгалтерські
документи за допомогою програми
1С:Підприємство;
здійснювати
науково-пошукову
діяльність та брати
участь в наукових
конференціях;
- формувати звітність з використанням
програми «Податкова звітність» та
подавати
її до органів ДПС в
електронному вигляді.

Майстер-клас«MeDoc»
День здоров’я

Які отримаєш у нас
В майбутньому дадуть
Тобі достаток в дім!
Подарунки мамам своїми руками

