
ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Проректор з навчальної роботи 

___________________ Ірина ЯСІНЕЦЬКА 
„________” ___________________ 2021 р. 

 
 

Р О З К Л А Д 
навчальних занять та екзаменаційної сесії для здобувачів вищої освіти 

1 СТН курсу заочної форми навчання   
спеціальності 071 "«Облік і оподаткування" ОС «бакалавр» 

навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти на І семестр 2021-2022 н.р.  
з 11.10.2021 р. по 31.10.2021 р.  

 
Дата Дні Час Назва дисципліни 

11.10.21 пн 
15.00-16.20 Бухгалтерський облік (загальна теорія) лекція 182 к.7 
16.30-17.50 Інформаційні технології лекція 138 к.6 
18.00-19.20 Інформаційні технології практ 138 к.6 

12.10.21 вт 
15.00-16.20 Система технологій галузей в  с.г лекція 178 к.7 
16.30-17.50 Бухгалтерський облік (загальна теорія) лекція 182 к.7 
18.00-19.20 Бухгалтерський облік (загальна теорія) практ 182 к.7 

13.10.21 ср 
15.00-16.20 Система технологій галузей в  с.г лекція 178 к.7 
16.30-17.50 Бухгалтерський облік (загальна теорія) лекція 182 к.7 
18.00-19.20 Мікро і макроекономіка лекція 191 к.7 

14.10.21 чт 15.00-16.20 ВИХІДНИЙ   
15.10.21 пт 14.20-15.40 ВИХІДНИЙ   

18.10.21 пн 

13.30-14.50 Мікро і макроекономіка лекція 191 к.7 
15.00-16.20 Інформаційні технології лекція 138 к.6 
16.30-17.50 Академічне письмо практ 25 к.1 
18.00-19.20 Бухгалтерський облік (загальна теорія) лекція 182 к.7 

19.10.21 вт 

13.30-14.50 Мікро і макроекономіка практ 191 к.7 

15.00-16.20 Теорія економічного аналізу та аналіз 
господарської діяльності лекція 166 к.7 

16.30-17.50 Теорія економічного аналізу та аналіз 
господарської діяльності практ 166 к.7 

18.00-19.20 Вступ до фаху лекція 182 к.7 

20.10.21 ср 
15.00-16.20 Філософія лекція 25 к.1 
16.30-17.50 Філософія практ 25 к.1 
18.00-19.20 Академічне письмо практ 25 к.1 

21.10.21 чт 
15.00-16.20 Філософія лекція 25 к.1 
16.30-17.50 Академічне письмо практ 25 к.1 
18.00-19.20 Бухгалтерський облік (загальна теорія) лекція 182 к.7 

22.10.21 пт 
14.20-15.40 Теорія економічного аналізу та аналіз 

господарської діяльності лекція 166 к.7 
15.50-17.10 Бухгалтерський облік (загальна теорія) лекція 182 к.7 



17.20-18.40 Бухгалтерський облік (загальна теорія) практ 182 к.7 

25.10.21 пн 

13.30-14.50 Вступ до фаху практ дист. нав-ня 

15.00-16.20 Інформаційні технології практ 
залік 

дист. нав-ня 

16.30-17.50 Бухгалтерський облік (загальна теорія) лекція дист. нав-ня 

18.00-19.20 Бухгалтерський облік (загальна теорія) практ дист. нав-ня 

26.10.21 вт 

15.00-16.20 Академічне письмо практ 
залік 

дист. нав-ня 

16.30-17.50 Філософія практ 
залік 

дист. нав-ня 

18.00-19.20 Бухгалтерський облік (загальна теорія) практ дист. нав-ня 

27.10.21 ср 
15.00-16.20 Вступ до фаху лекція дист. нав-ня 

16.30-17.50 Вступ до фаху практ дист. нав-ня 

18.00-19.20 Бухгалтерський облік (загальна теорія) практ дист. нав-ня 

28.10.21 чт 
15.00-16.20 Система технологій галузей в  с.г практ дист. нав-ня 

16.30-17.50 Бухгалтерський облік (загальна теорія) практ дист. нав-ня 

18.00-19.20 Вступ до фаху ЕКЗАМЕН дист. нав-ня 

29.10.21 пт 

14.20-15.40 Теорія економічного аналізу практ 
залік 

дист. нав-ня 

15.50-17.10 Бухгалтерський облік (загальна теорія) практ дист. нав-ня 

17.20-18.40 Система технологій галузей в  с.г практ 
залік 

дист. нав-ня 

30.10.21 сб 
9.50-11.10 Бухгалтерський облік (загальна теорія) ЕКЗАМЕН дист. нав-ня 

11.20-12.40 Мікро і макроекономіка  практ дист. нав-ня 
 
 

Дата  Дата 
перенесення  Навчальна дисципліна Вид 

атестації 

Викладачі, що 
проводить 

лекції/практичн
і заняття 

25.10.21 16.11.21 Інформаційні технології залік доц. Громик А.П. 

26.10.21 16.11.21 Філософія залік проф. Попович 
М.Д. 

26.10.21 17.11.21 Академічне письмо залік доц. Прокопова 
О.П. 

28.10.21 17.11.21 Система технологій галузей в  с.г залік доц. Щербатюк 
Н.В. 

28.10.21 18.11.21 Вступ до фаху екзамен доц. Стендер С.В. 

29.10.21 18.11.21 Теорія економічного аналізу та аналіз 
господарської діяльності залік доц. Гайбура 

Ю.А. 

30.10.21 19.11.21 Мікро і макроекономіка залік доц. Федорчук 
Н.В. 

30.10.21 19.11.21 Бухгалтерський облік (загальна теорія) екзамен доц. Стендер С.В. 
 
Директор ННІЗДО     Юлія ВОЛОЩУК 



ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Проректор з навчальної роботи 

___________________ Ірина ЯСІНЕЦЬКА 
„________” ___________________ 2021 р. 

 
 

Р О З К Л А Д 
навчальних занять та екзаменаційної сесії для здобувачів вищої освіти 

1 курсу заочної форми навчання   
спеціальності 071 "Облік і оподаткування"ОС «магістр» 

навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти на І семестр 2021-2022 н.р.  
з 1.11.2021 р. по 21.11.2021 р.  

 
Дата Дні Час Назва дисципліни 

1.11.21 пн 

15.00-16.20 Бухгалтерський облік і оподаткування в 
управлінні підприємством 

лекція дист. нав-ня 

16.30-17.50 Бухгалтерський облік і оподаткування в 
управлінні підприємством 

практ дист. нав-ня 

18.00-19.20 Історія бухгалтерського обліку лекція дист. нав-ня 

2.11.21 вт 

15.00-16.20 Методологія і філософія викладання 
профільних дисциплін 

лекція дист. нав-ня 

16.30-17.50 Методологія і філософія викладання 
профільних дисциплін 

практ дист. нав-ня 

18.00-19.20 Історія бухгалтерського обліку лекція дист. нав-ня 

3.11.21 ср 
15.00-16.20 Фінансовий аналіз лекція дист. нав-ня 

16.30-17.50 Фінансовий аналіз практ дист. нав-ня 

4.11.21 чт 

15.00-16.20 Бухгалтерський облік і оподаткування в 
управлінні підприємством 

лекція дист. нав-ня 

16.30-17.50 Бухгалтерський облік і оподаткування в 
управлінні підприємством 

практ дист. нав-ня 

18.00-19.20 Організація і методика аудиту лекція дист. нав-ня 

5.11.21 пт 
14.20-15.40 Фінансовий аналіз лекція дист. нав-ня 

15.50-17.10 Фінансовий аналіз практ дист. нав-ня 

8.11.21 пн 
15.00-16.20 Методика наукових досліджень лекція дист. нав-ня 

16.30-17.50 Методика наукових досліджень практ дист. нав-ня 

9.11.21 вт 
15.00-16.20 Методологія і філософія викладання 

профільних дисциплін 
лекція дист. нав-ня 

16.30-17.50 Методика наукових досліджень лекція дист. нав-ня 

18.00-19.20 Сучасні облікові теорії і системи лекція дист. нав-ня 

10.11.21 ср 
15.00-16.20 Комп'ютерне моделювання складних 

економічних систем 
лекція дист. нав-ня 

16.30-17.50 Охорона праці в галузі і цивільний захист лекція дист. нав-ня 

18.00-19.20 Охорона праці в галузі і цивільний захист практ дист. нав-ня 

11.11.21 чт 
15.00-16.20 Фінансовий аналіз лекція дист. нав-ня 

16.30-17.50 Фінансовий аналіз практ дист. нав-ня 

18.00-19.20 Охорона праці в галузі і цивільний захист лекція дист. нав-ня 



12.11.21 пт 

14.20-15.40 Бухгалтерський облік і оподаткування в 
управлінні підприємством 

лекція дист. нав-ня 

15.50-17.10 Бухгалтерський облік і оподаткування в 
управлінні підприємством 

практ дист. нав-ня 

17.20-18.40 Сучасні облікові теорії і системи лекція дист. нав-ня 

15.11.21 пн 
15.00-16.20 Комп'ютерне моделювання складних 

економічних систем 
лекція дист. нав-ня 

16.30-17.50 Організація і методика аудиту лекція дист. нав-ня 

18.00-19.20 Організація і методика аудиту практ дист. нав-ня 

16.11.21 вт 
15.00-16.20 Комп'ютерне моделювання складних 

економічних систем 
практ дист. нав-ня 

16.30-17.50 Організація і методика аудиту лекція дист. нав-ня 

18.00-19.20 Організація і методика аудиту практ дист. нав-ня 

17.11.21 ср 

15.00-16.20 Методика наукових досліджень практ 
залік 

182 к.7 

16.30-17.50 Охорона праці в галузі і цивільний захист практ 
залік 

182 к.7 

18.00-19.20 Організація і методика аудиту практ дист. нав-ня 

18.11.21 чт 

13.30-14.50 Методологія і філософія викладання 
профільних дисциплін 

практ 
залік 

182 к.7 

15.00-16.20 Бухгалтерський облік і оподаткування в 
управлінні підприємством 

ЕКЗАМЕН 182 к.7 

16.30-17.50 Історія бухгалтерського обліку практ дист. нав-ня 

18.00-19.20 Сучасні облікові теорії і системи практ дист. нав-ня 

19.11.21 пт 
14.20-15.40 Комп'ютерне моделювання складних 

економічних систем 
практ 
залік 

190 к.7 

15.50-17.10 Фінансовий аналіз ЕКЗАМЕН 166 к.7 

20.11.21 сб 
9.50-11.10 Історія бухгалтерського обліку практ 

залік 
182 к.7 

11.20- 12.40 Сучасні облікові теорії і системи практ 
залік 

182 к.7 

21.11.21 нд 9.50-11.10 Організація і методика аудиту ЕКЗАМЕН 182 к.7 
 
 

Дата  Навчальна дисципліна Вид атестації 

Викладачі, що 
проводить 

лекції/практичні 
заняття 

17.11.21 Методика наукових досліджень залік проф. Цвігун І.А. 
17.11.21 Охорона праці в галузі і цивільний захист залік доц. Супрович М.П. 

18.11.21 Методологія і філософія викладання 
профільних дисциплін залік проф. Цвігун І.А. 

18.11.21 Бухгалтерський облік і оподаткування в 
управлінні підприємством екзамен доц. Борковська В.В. 

19.11.21 Фінансовий аналіз екзамен доц. Гайбура Ю.А. 

19.11.21 Комп'ютерне моделювання складних 
економічних систем залік доц. Мушеник І. М. 

20.11.21 Історія бухгалтерського обліку залік доц. Семенишена Н.В. 
20.11.21 Сучасні облікові теорії і системи залік доц. Семенишена Н.В. 
21.11.21 Організація і методика аудиту екзамен доц. Стендер С.В. 

 
Директор ННІЗДО     Юлія ВОЛОЩУК 



ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Проректор з навчальної роботи 

___________________ Ірина ЯСІНЕЦЬКА 
„________” ___________________ 2021 р. 

 
 

Р О З К Л А Д 
навчальних занять та екзаменаційної сесії для здобувачів вищої освіти 

1 курсу заочної форми навчання   
спеціальності 071 "«Облік і оподаткування" ОС «бакалавр» 

навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти на І семестр 2021-2022 н.р.  
з 11.10.2021 р. по 31.10.2021 р.  

 
Дата Дні Час Назва дисципліни 

11.10.21 пн 
15.00-16.20 Історія економіки та економічної думки лекція  191 к.7 
16.30-17.50 Системи і моделі бухгалтерського обліку лекція  182 к.7 
18.00-19.20 Основи економічної науки лекція 191 к.7 

12.10.21 вт 

13.30-14.50 Інформаційні технології  лекція 190 к.7 
15.00-16.20 Історія економіки та економічної думки лекція  191 к.7 
16.30-17.50 Системи і моделі бухгалтерського обліку лекція  182 к.7 
18.00-19.20 Академічне письмо практ 25 к.1 

13.10.21 ср 

13.30-14.50 Система технологій в галузі рослинництва лекція 86 г.к. 
15.00-16.20 Історія економіки та економічної думки лекція  191 к.7 
16.30-17.50 Системи і моделі бухгалтерського обліку лекція  182 к.7 
18.00-19.20 Основи економічної науки лекція 191 к.7 

14.10.21 чт 15.00-16.20 ВИХІДНИЙ   
15.10.21 пт 14.20-15.40 ВИХІДНИЙ   

18.10.21 пн 

13.30-14.50 Історія та культура України лекція 25 к.1 
15.00-16.20 Історія економіки та економічної думки лекція  191 к.7 
16.30-17.50 Системи і моделі бухгалтерського обліку лекція  182 к.7 
18.00-19.20 Основи економічної науки лекція 191 к.7 

19.10.21 вт 

13.30-14.50 Теорія економічного аналізу лекція 166 к.7 
15.00-16.20 Академічне письмо практ 25 к.1 
16.30-17.50 Основи економічної науки лекція 191 к.7 
18.00-19.20 Основи економічної науки практ 191 к.7 

20.10.21 ср 

13.30-14.50 Інформаційні технології  лекція 190 к.7 
15.00-16.20 Академічне письмо практ 25 к.1 
16.30-17.50 Історія економіки та економічної думки практ 191 к.7 
18.00-19.20 Системи і моделі бухгалтерського обліку практ 182 к.7 

21.10.21 чт 
15.00-16.20 Основи економічної науки практ 191 к.7 
16.30-17.50 Історія економіки та економічної думки практ 191 к.7 
18.00-19.20 Системи і моделі бухгалтерського обліку практ 182 к.7 

22.10.21 пт 14.20-15.40 Теорія економічного аналізу лекція 166 к.7 



15.50-17.10 Історія економіки та економічної думки практ 191 к.7 
17.20-18.40 Системи і моделі бухгалтерського обліку практ 182 к.7 

23.10.21 сб 
9.50-11.10 Система технологій в галузі рослинництва лекція 86 г.к. 
11.20-12.40 Система технологій в галузі рослинництва практ 86 г.к. 

25.10.21 пн 

13.30-14.50 Теорія економічного аналізу лекція дист. нав-ня 

15.00-16.20 Основи економічної науки практ дист. нав-ня 

16.30-17.50 Історія економіки та економічної думки практ дист. нав-ня 

18.00-19.20 Системи і моделі бухгалтерського обліку практ дист. нав-ня 

26.10.21 вт 

15.00-16.20 Історія та культура України лекція дист. нав-ня 

16.30-17.50 Основи економічної науки практ 
залік 

дист. нав-ня 

18.00-19.20 Історія економіки та економічної думки ЕКЗАМЕН дист. нав-ня 

27.10.21 ср 
15.00-16.20 Теорія економічного аналізу практ дист. нав-ня 

16.30-17.50 Історія та культура України практ дист. нав-ня 

18.00-19.20 Системи і моделі бухгалтерського обліку ЕКЗАМЕН дист. нав-ня 

28.10.21 чт 

15.00-16.20 Теорія економічного аналізу практ дист. нав-ня 

16.30-17.50 Історія та культура України практ 
залік 

дист. нав-ня 

18.00-19.20 Інформаційні технології практ дист. нав-ня 

29.10.21 пт 

14.20-15.40 Академічне письмо практ 
залік 

дист. нав-ня 

15.50-17.10 Теорія економічного аналізу практ дист. нав-ня 

17.20-18.40 Система технологій в галузі рослинництва практ 
залік 

дист. нав-ня 

30.10.21 сб 
9.50-11.10 Теорія економічного аналізу практ 

залік 
дист. нав-ня 

11.20-12.40 Інформаційні технології практ 
залік 

дист. нав-ня 

 
 

Дата  Дата 
перенесення  Навчальна дисципліна Вид 

атестації 

Викладачі, що 
проводить 

лекції/практичні 
заняття 

26.10.21 16.11.21 Історія економіки та економічної думки екзамен доц. Федорчук Н.В. 
26.10.21 16.11.21 Основи економічної науки залік доц. Федорчук Н.В. 

27.10.21 17.11.21 Системи і моделі бухгалтерського обліку залік доц. Семенишена 
Н.В. 

28.10.21 17.11.21 Історія та культура України залік проф. Каденюк О.С. 

29.10.21 18.11.21 Академічне письмо залік доц. Прокопова 
О.П. 

29.10.21 18.11.21 Система технологій в галузі 
рослинництва залік доц. Хмелянчишин 

Ю.В. 
30.10.21 19.11.21 Теорія економічного аналізу залік доц. Гайбура Ю.А. 
30.10.21 19.11.21 Інформаційні технології залік доц. Мушеник І. М. 

 
Директор ННІЗДО     Юлія ВОЛОЩУК 



ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Проректор з навчальної роботи 

___________________ Ірина ЯСІНЕЦЬКА 
„________” ___________________ 2021 р. 

 
 

Р О З К Л А Д 
навчальних занять та екзаменаційної сесії для здобувачів вищої освіти 

2  курсу заочної форми навчання   
спеціальності 071 "Облік і оподаткування" ОС «магістр» 

навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти на І семестр 2021-2022 н.р.  
з 4.10.2021 р. по 24.10.2021 р.  

 
 
 

Дата Дні Час Назва дисципліни 

4.10.21 пн 

15.00-16.20 Стратегічний управлінський облік лекція  182 к.7 
16.30-17.50 Управлінський контроль лекція  182 к.7 

18.00-19.20 Контроль і ревізія в бюджетних організаціях і 
установах 

лекція  182 к.7 

5.10.21 вт 
15.00-16.20 Стратегічний управлінський облік лекція  182 к.7 
16.30-17.50 Управлінський контроль лекція  182 к.7 
18.00-19.20 Методика викладання облікових дисциплін лекція  182 к.7 

6.10.21 ср 

15.00-16.20 Облік і фінансова звітність за міжнародними 
стандартами 

лекція  182 к.7 

16.30-17.50 Облік і оподаткування зовнішньоекономічної 
діяльності 

лекція 182 к.7 

18.00-19.20 Консолідація фінансової звітності лекція 182 к.7 

7.10.21 чт 
15.00-16.20 Стратегічний управлінський облік лекція  182 к.7 
16.30-17.50 Управлінський контроль лекція  182 к.7 
18.00-19.20 Консолідація фінансової звітності лекція 182 к.7 

8.10.21 пт 

14.20-15.40 Облік і фінансова звітність за міжнародними 
стандартами 

лекція  182 к.7 

15.50-17.10 Облік і фінансова звітність за міжнародними 
стандартами 

практ  182 к.7 

17.20-18.40 Методика викладання облікових дисциплін практ  182 к.7 

11.10.21 пн 
15.00-16.20 Стратегічний управлінський облік практ 182 к.7 
16.30-17.50 Управлінський контроль практ 182 к.7 

12.10.21 вт 

15.00-16.20 Методика викладання облікових дисциплін лекція  182 к.7 

16.30-17.50 Контроль і ревізія в бюджетних організаціях і 
установах 

лекція  182 к.7 

18.00-19.20 Захист звіту з виробничої практики залік  182 к.7 

13.10.21 ср 
15.00-16.20 Стратегічний управлінський облік практ 182 к.7 
16.30-17.50 Управлінський контроль практ 182 к.7 
18.00-19.20 Консолідація фінансової звітності практ  182 к.7 

14.10.21 чт 15.00-16.20 ВИХІДНИЙ   
15.10.21 пт 14.20-15.40 ВИХІДНИЙ   
17.10.21 нд 9.50-11.10 Глобальна економіка лекція  191 к.7 



11.20-12.40 Глобальна економіка практ  191 к.7 

18.10.21 пн 
15.00-16.20 Глобальна економіка лекція  191 к.7 
16.30-17.50 Стратегічний управлінський облік практ 182 к.7 
18.00-19.20 Управлінський контроль практ 182 к.7 

19.10.21 вт 

15.00-16.20 Консолідація фінансової звітності практ  182 к.7 
16.30-17.50 Стратегічний управлінський облік ЕКЗАМЕН 182 к.7 

18.00-19.20 Облік і фінансова звітність за міжнародними 
стандартами 

практ  
залік 

182 к.7 

20.10.21 ср 

15.00-16.20 Облік і оподаткування зовнішньоекономічної 
діяльності 

лекція  

16.30-17.50 Контроль і ревізія в бюджетних організаціях і 
установах 

практ  182 к.7 

18.00-19.20 Методика викладання облікових дисциплін практ  
залік  

182 к.7 

21.10.21 чт 

15.00-16.20 Глобальна економіка лекція  191 к.7 
16.30-17.50 Управлінський контроль ЕКЗАМЕН 182 к.7 

18.00-19.20 Консолідація фінансової звітності практ  
залік 

182 к.7 

22.10.21 пт 

14.20-15.40 Глобальна економіка практ 191 к.7 

15.50-17.10 Облік і оподаткування зовнішньоекономічної 
діяльності 

практ  182 к.7 

17.20-18.40 Контроль і ревізія в бюджетних організаціях і 
установах 

практ  
залік 

182 к.7 

23.10.21 сб 
8.20-9.40 Глобальна економіка практ  

залік 
191 к.7 

9.50-11.10 Облік і оподаткування зовнішньоекономічної 
діяльності 

практ  
залік 

182 к.7 
 
 

Дата  Навчальна дисципліна Вид атестації 

Викладачі, що 
проводить 

лекції/практичні 
заняття 

12.10.21 Захист звіту з виробничої практики залік проф. Цвігун І.А. 

19.10.21 Облік і фінансова звітність за 
міжнародними стандартами залік доц. Семенишена Н.В. 

19.10.21 Стратегічний управлінський облік екзамен доц. Борковська В.В. 

20.10.21 Методика викладання облікових 
дисциплін залік доц. Стендер С.В. 

21.10.21 Консолідація фінансової звітності залік доц. Стендер С.В. 
21.10.21 Управлінський контроль екзамен доц. Борковська В.В. 

22.10.21 Контроль і ревізія в бюджетних 
організаціях і установах залік доц. Стендер С.В. 

23.10.21 Облік і оподаткування 
зовнішньоекономічної діяльності залік доц. Савіцька С.І. 

23.10.21 Глобальна економіка залік доц. Федорчук Н.В. 
 
Директор ННІЗДО     Юлія ВОЛОЩУК 



ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Проректор з навчальної роботи 

___________________ Ірина ЯСІНЕЦЬКА 
„________” ___________________ 2021 р. 

 
 

Р О З К Л А Д 
навчальних занять та екзаменаційної сесії для здобувачів вищої освіти 

2 курсу заочної форми навчання   
спеціальності 071 "Облік і оподаткування" ОС «бакалавр» 

навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти на І семестр 2021-2022 н.р.  
з 27.09.2021 р. по 17.10.2021 р.  

 
Дата Дні Час Назва дисципліни 

27.09.21 пн 

15.00-16.20 Державний аудит лекція 182. к.7 

16.30-17.50 Обліково-аналітичне забезпечення 
економічної безпеки підприємства 

лекція 182. к.7 

18.00-19.20 Бухгалтерський облік (загальна теорія) лекція 182. к.7 

28.09.21 вт 

15.00-16.20 Державний аудит лекція 182. к.7 

16.30-17.50 Обліково-аналітичне забезпечення 
економічної безпеки підприємства 

лекція 182. к.7 

18.00-19.20 Бухгалтерський облік (загальна теорія) лекція 182. к.7 

29.09.21 ср 

15.00-16.20 Державний аудит лекція 182. к.7 

16.30-17.50 Обліково-аналітичне забезпечення 
економічної безпеки підприємства 

лекція 182. к.7 

18.00-19.20 Бухгалтерський облік (загальна теорія) лекція 182. к.7 

30.09.21 чт 
15.00-16.20 Менеджмент лекція 178. к.7 
16.30-17.50 Управління витратами лекція 191. к.7 
18.00-19.20 Іноземна мова практ 25. к.1 

1.10.21 пт 

14.20-15.40 Державний аудит практ 182. к.7 

15.50-17.10 Обліково-аналітичне забезпечення 
економічної безпеки підприємства 

практ 182. к.7 

17.20-18.40 Бухгалтерський облік (загальна теорія) практ 182. к.7 

4.10.21 пн 
15.00-16.20 Історія та культура України лекція 25. к.1 
16.30-17.50 Облік і оподаткування лекція 186. к.7 
18.00-19.20 Бухгалтерський облік (загальна теорія) практ 182. к.7 

5.10.21 вт 
15.00-16.20 Менеджмент лекція 178. к.7 
16.30-17.50 Менеджмент практ 178. к.7 
18.00-19.20 Управління витратами лекція 191. к.7 

6.10.21 ср 

15.00-16.20 Державний аудит практ 182. к.7 

16.30-17.50 Обліково-аналітичне забезпечення 
економічної безпеки підприємства 

практ 182. к.7 

18.00-19.20 Бухгалтерський облік (загальна теорія) практ 182. к.7 

7.10.21 чт 
13.30-14.50 Управління витратами лекція 191. к.7 
15.00-16.20 Математичні методи та моделі лекція 138. к.6 



16.30-17.50 Державний аудит практ 182. к.7 

18.00-19.20 Обліково-аналітичне забезпечення 
економічної безпеки підприємства 

практ 182. к.7 

8.10.21 пт 

14.20-15.40 Державний аудит практ 182. к.7 

15.50-17.10 Обліково-аналітичне забезпечення 
економічної безпеки підприємства 

практ 182. к.7 

18.00-19.20 Управління витратами практ 191. к.7 

11.10.21 пн 
15.00-16.20 Бухгалтерський облік (загальна теорія) практ 

залік 
182. к.7 

16.30-17.50 Управління витратами практ 191. к.7 
18.00-19.20 Іноземна мова практ 25. к.1 

12.10.21 вт 

15.00-16.20 Державний аудит ЕКЗАМЕН 182. к.7 

16.30-17.50 Менеджмент практ 
залік 

178. к.7 

18.00-19.20 Управління витратами практ 191. к.7 

13.10.21 ср 

13.30-14.50 Економічна теорія лекція 191. к.7 
15.00-16.20 Математичні методи та моделі лекція 138. к.6 
16.30-17.50 Математичні методи та моделі практ 138. к.6 
18.00-19.20 Управління витратами практ 191. к.7 

14.10.21 чт 15.00-16.20 ВИХІДНИЙ   
15.10.21 пт 14.20-15.40 ВИХІДНИЙ   

16.10.21 сб 

8.20-9.40 Економічна теорія лекція 191. к.7 
9.50-11.10 Економічна теорія практ 191. к.7 

11.20-12.40 Математичні методи та моделі практ 
залік 

138. к.6 

12.50-14.10 Обліково-аналітичне забезпечення 
економічної безпеки підприємства 

ЕКЗАМЕН 182. к.7 

17.10.21 нд 
9.50-11.10 Економічна теорія практ 

залік 
191. к.7 

11.20-12.40 Управління витратами ЕКЗАМЕН 191. к.7 
 
 

Дата  Навчальна дисципліна Вид атестації 

Викладачі, що 
проводить 

лекції/практичні 
заняття 

11.10.21 Бухгалтерський облік (загальна теорія) залік доц. Стендер С.В. 
12.10.21 Державний аудит екзамен проф. Цвігун І.А. 
12.10.21 Менеджмент залік проф. Чикуркова А.Д. 

16.10.21 Обліково-аналітичне забезпечення 
економічної безпеки підприємства екзамен проф. Цвігун І.А. 

16.10.21 Математичні методи та моделі залік доц. Семенишина І.В. 
17.10.21 Економічна теорія залік доц. Федорчук Н.В. 
17.10.21 Управління витратами екзамен доц. Коваль Н.В. 

 Іноземна мова – доц. Роляк А.О. 
 
 
Директор ННІЗДО     Юлія ВОЛОЩУК 



ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Проректор з навчальної роботи 

___________________ Ірина ЯСІНЕЦЬКА 
„________” ___________________ 2021 р. 

 
 

Р О З К Л А Д 
навчальних занять та екзаменаційної сесії для здобувачів вищої освіти 

2 СТН  курсу заочної форми навчання   
спеціальності 071 "«Облік і оподаткування" ОС «бакалавр» 

навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти на І семестр 2021-2022 н.р.  
з 11.10.2021 р. по 31.10.2021 р.  

 
Дата Дні Час Назва дисципліни 

11.10.21 пн 
15.00-16.20 Фінансовий облік лекція 182 к.7 
16.30-17.50 Звітність підприємств лекція 182 к.7 
18.00-19.20 Електронна комерція лекція 170 к.7 

12.10.21 вт 
15.00-16.20 Фінансовий облік лекція 182 к.7 
16.30-17.50 Звітність підприємств лекція 182 к.7 
18.00-19.20 Охорона праці та безпека життєдіяльності лекція 145 к.6 

13.10.21 ср 
15.00-16.20 Фінансовий облік лекція 182 к.7 
16.30-17.50 Звітність підприємств лекція 182 к.7 
18.00-19.20 Електронна комерція лекція 170 к.7 

14.10.21 чт 15.00-16.20 ВИХІДНИЙ   
15.10.21 пт 14.20-15.40 ВИХІДНИЙ   

18.10.21 пн 
15.00-16.20 Фінансовий облік лекція 182 к.7 
16.30-17.50 Звітність підприємств лекція 182 к.7 
18.00-19.20 Електронна комерція практ 170 к.7 

19.10.21 вт 
15.00-16.20 Фінансовий облік лекція 182 к.7 
16.30-17.50 Звітність підприємств практ 182 к.7 
18.00-19.20 Охорона праці та безпека життєдіяльності лекція 145 к.6 

20.10.21 ср 
15.00-16.20 Менеджмент та маркетинг лекція 178 к.7 
16.30-17.50 Фінансовий облік практ 182 к.7 
18.00-19.20 Звітність підприємств практ 182 к.7 

21.10.21 чт 
15.00-16.20 Фінансовий облік практ 182 к.7 
16.30-17.50 Звітність підприємств практ 182 к.7 
18.00-19.20 Охорона праці та безпека життєдіяльності практ 145 к.6 

22.10.21 пт 
14.20-15.40 Менеджмент та маркетинг лекція 178 к.7 
15.50-17.10 Менеджмент та маркетинг практ 178 к.7 

25.10.21 пн 
15.00-16.20 Охорона праці та безпека життєдіяльності практ дист. нав-ня 

16.30-17.50 Фінансовий облік практ дист. нав-ня 

18.00-19.20 Звітність підприємств практ дист. нав-ня 

26.10.21 вт 15.00-16.20 Фінансовий облік практ дист. нав-ня 



16.30-17.50 Менеджмент та маркетинг лекція дист. нав-ня 

18.00-19.20 Менеджмент та маркетинг практ дист. нав-ня 

27.10.21 ср 

15.00-16.20 Звітність підприємств ЕКЗАМЕН дист. нав-ня 

16.30-17.50 Фінансовий облік практ дист. нав-ня 

18.00-19.20 Електронна комерція практ 
залік 

дист. нав-ня 

28.10.21 чт 
15.00-16.20 Менеджмент та маркетинг лекція дист. нав-ня 

16.30-17.50 Менеджмент та маркетинг практ дист. нав-ня 

18.00-19.20 Охорона праці та безпека життєдіяльності ЕКЗАМЕН дист. нав-ня 

29.10.21 пт 
14.20-15.40 Менеджмент та маркетинг практ 

залік 
дист. нав-ня 

15.50-17.10 Фінансовий облік ЕКЗАМЕН дист. нав-ня 
 
 

Дата  Дата 
перенесення  Навчальна дисципліна Вид 

атестації 

Викладачі, що 
проводить 

лекції/практичні 
заняття 

27.10.21 17.11.21 Електронна комерція залік доц. Бурлаков О.С. 
27.10.21 18.11.21 Звітність підприємств екзамен доц. Семенишена Н.В. 

28.10.21 18.11.21 Охорона праці та безпека 
життєдіяльності екзамен доц. Шутяк О.В 

29.10.21 19.11.21 Менеджмент та маркетинг залік проф. Чикуркова А.Д. 

29.10.21 19.11.21 Фінансовий облік кур роб 
екзамен доц. Борковська В.В. 

 
Директор ННІЗДО     Юлія ВОЛОЩУК 



ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Проректор з навчальної роботи 

___________________ Ірина ЯСІНЕЦЬКА 
„________” ___________________ 2021 р. 

 
 

Р О З К Л А Д 
навчальних занять та екзаменаційної сесії для здобувачів вищої освіти 

3 СТН курсу заочної форми навчання   
спеціальності 071 "Облік і оподаткування" ОС «бакалавр» 

навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти на І семестр 2021-2022 н.р.  
з 27.09.2021 р. по 17.10.2021 р.  

 
Дата Дні Час Назва дисципліни 

27.09.21 пн 
15.00-16.20 Організація обліку на підприємствах малого 

бізнесу та фермерських господарствах 
лекція 214. к.7 

16.30-17.50 Облік у банках та бюджетних установах лекція 214. к.7 

28.09.21 вт 

15.00-16.20 Менеджмент та маркетинг лекція 178. к.7 
16.30-17.50 Менеджмент та маркетинг практ 178. к.7 

18.00-19.20 Інформаційні системи і технології в обліку, 
аудиті та оподаткуванні 

лекція 170. к.7 

29.09.21 ср 

15.00-16.20 Менеджмент та маркетинг лекція 178. к.7 
16.30-17.50 Менеджмент та маркетинг практ 178. к.7 

18.00-19.20 Організація обліку на підприємствах малого 
бізнесу та фермерських господарствах 

лекція 214. к.7 

30.09.21 чт 
15.00-16.20 Електронна комерція лекція 170. к.7 
16.30-17.50 Менеджмент та маркетинг лекція 178. к.7 
18.00-19.20 Облік у банках та бюджетних установах лекція 214. к.7 

1.10.21 пт 
14.20-15.40 Менеджмент та маркетинг лекція 178. к.7 
15.50-17.10 Менеджмент та маркетинг практ 178. к.7 

4.10.21 пн 
15.00-16.20 Інформаційні системи і технології в обліку, 

аудиті та оподаткуванні 
лекція 170. к.7 

16.30-17.50 Електронна комерція лекція 170. к.7 
18.00-19.20 Облік у банках та бюджетних установах лекція 214. к.7 

5.10.21 вт 

15.00-16.20 Інформаційні системи і технології в обліку, 
аудиті та оподаткуванні 

практ 170. к.7 

16.30-17.50 Електронна комерція практ 170. к.7 

18.00-19.20 Організація обліку на підприємствах малого 
бізнесу та фермерських господарствах 

лекція 214. к.7 

6.10.21 ср 
15.00-16.20 Організація обліку на підприємствах малого 

бізнесу та фермерських господарствах 
лекція 214. к.7 

16.30-17.50 Інформаційні системи і технології в обліку, 
аудиті та оподаткуванні 

практ 170. к.7 

7.10.21 чт 
15.00-16.20 Організація обліку на підприємствах малого 

бізнесу та фермерських господарствах 
практ 214. к.7 

16.30-17.50 Інформаційні системи і технології в обліку, 
аудиті та оподаткуванні 

практ 170. к.7 



8.10.21 пт 
14.20-15.40 Організація обліку на підприємствах малого 

бізнесу та фермерських господарствах 
практ 214. к.7 

15.50-17.10 Облік у банках та бюджетних установах практ 214. к.7 

11.10.21 пн 
15.00-16.20 Організація обліку на підприємствах малого 

бізнесу та фермерських господарствах 
практ 214. к.7 

16.30-17.50 Облік у банках та бюджетних установах практ 214. к.7 

12.10.21 вт 
15.00-16.20 Інформаційні системи і технології в обліку, 

аудиті та оподаткуванні 
практ 170. к.7 

16.30-17.50 Електронна комерція практ 
залік 

170. к.7 

13.10.21 ср 
15.00-16.20 Менеджмент та маркетинг практ 

залік 
178. к.7 

16.30-17.50 Облік у банках та бюджетних установах практ 214. к.7 
14.10.21 чт 15.00-16.20 ВИХІДНИЙ   
15.10.21 пт 14.20-15.40 ВИХІДНИЙ   

16.10.21 сб 
9.50-11.10 Організація обліку на підприємствах малого 

бізнесу та фермерських господарствах 
практ 
залік 

214. к.7 

11.20-12.40 Облік у банках та бюджетних установах ЕКЗАМЕН 214. к.7 

17.10.21 нд 9.50-11.10 Інформаційні системи і технології в обліку, 
аудиті та оподаткуванні 

ЕКЗАМЕН  
 
 

Дата  Навчальна дисципліна Вид атестації 

Викладачі, що 
проводить 

лекції/практичні 
заняття 

12.10.21 Електронна комерція залік доц. Бурлаков О.С. 
13.10.21 Менеджмент та маркетинг залік проф. Чикуркова А.Д. 

16.10.21 
Організація обліку на підприємствах 
малого бізнесу та фермерських 
господарствах 

залік доц. Борковська В.В. 

16.10.21 Облік у банках та бюджетних установах екзамен доц. Семенишена Н.В. 

17.10.21 Інформаційні системи і технології в 
обліку, аудиті та оподаткуванні екзамен доц. Бурлаков О.С. 

 
 
Директор ННІЗДО     Юлія ВОЛОЩУК 



ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Проректор з навчальної роботи 

___________________ Ірина ЯСІНЕЦЬКА 
„________” ___________________ 2021 р. 

 
 

Р О З К Л А Д 
навчальних занять та екзаменаційної сесії для здобувачів вищої освіти 

4 курсу заочної форми навчання   
спеціальності 071 "Облік і оподаткування"  ОС «бакалавр» 

навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти на І семестр 2021-2022 н.р.  
з 8.11.2021 р. по 28.11.2021 р.  

 
Дата Дні Час Назва дисципліни 

8.11.21 пн 
15.00-16.20 Обліково-аналітичне забезпечення 

економічної безпеки підприємства 
лекція дист. нав-ня 

16.30-17.50 Обліково-аналітичне забезпечення 
економічної безпеки підприємства 

практ дист. нав-ня 

9.11.21 вт 

15.00-16.20 Обліково-аналітичне забезпечення 
економічної безпеки підприємства 

лекція дист. нав-ня 

16.30-17.50 Обліково-аналітичне забезпечення 
економічної безпеки підприємства 

практ дист. нав-ня 

18.00-19.20 Міжнародні стандарти аудиту лекція дист. нав-ня 

10.11.21 ср 
15.00-16.20 Звітність підприємств лекція дист. нав-ня 

16.30-17.50 Звітність підприємств практ дист. нав-ня 

18.00-19.20 Міжнародні стандарти аудиту лекція дист. нав-ня 

11.11.21 чт 
15.00-16.20 Фінанси підприємств лекція дист. нав-ня 

16.30-17.50 Фінанси підприємств практ дист. нав-ня 

18.00-19.20 Міжнародні стандарти аудиту лекція дист. нав-ня 

12.11.21 пт 
14.20-15.40 Фінанси підприємств лекція дист. нав-ня 

15.50-17.10 Звітність підприємств лекція дист. нав-ня 

17.20-18.40 Звітність підприємств практ дист. нав-ня 

15.11.21 пн 

15.00-16.20 Облік і оподаткування у зарубіжних країнах лекція дист. нав-ня 

16.30-17.50 Облік і оподаткування у зарубіжних країнах практ дист. нав-ня 

18.00-19.20 Організація обліку на підприємствах малого 
бізнесу 

лекція дист. нав-ня 

16.11.21 вт 
15.00-16.20 Облік і оподаткування у зарубіжних країнах лекція дист. нав-ня 

16.30-17.50 Облік і оподаткування у зарубіжних країнах практ дист. нав-ня 

17.11.21 ср 
15.00-16.20 Обліково-аналітичне забезпечення 

економічної безпеки підприємства 
лекція дист. нав-ня 

16.30-17.50 Обліково-аналітичне забезпечення 
економічної безпеки підприємства 

практ дист. нав-ня 

18.11.21 чт 
15.00-16.20 Облік і оподаткування у зарубіжних країнах лекція дист. нав-ня 

16.30-17.50 Звітність підприємств лекція дист. нав-ня 
18.00-19.20 Звітність підприємств практ дист. нав-ня 

19.11.21 пт 14.20-15.40 Обліково-аналітичне забезпечення практ дист. нав-ня 



економічної безпеки підприємства 
15.50-17.10 Звітність підприємств практ дист. нав-ня 

17.20-18.40 Міжнародні стандарти аудиту практ дист. нав-ня 

22.11.21 пн 

15.00-16.20 Обліково-аналітичне забезпечення 
економічної безпеки підприємства 

ЕКЗАМЕН 182. к.7 

16.30-17.50 Організація обліку на підприємствах малого 
бізнесу 

лекція дист. нав-ня 

18.00-19.20 Організація обліку на підприємствах малого 
бізнесу 

практ дист. нав-ня 

23.11.21 вт 
15.00-16.20 Звітність підприємств ЕКЗАМЕН 182. к.7 
16.30-17.50 Міжнародні стандарти аудиту практ дист. нав-ня 

24.11.21 ср 
15.00-16.20 Організація обліку на підприємствах малого 

бізнесу 
лекція дист. нав-ня 

16.30-17.50 Організація обліку на підприємствах малого 
бізнесу 

практ дист. нав-ня 

25.11.21 чт 
15.00-16.20 Організація обліку на підприємствах малого 

бізнесу 
практ 
залік 

182. к.7 

16.30-17.50 Міжнародні стандарти аудиту практ 
залік 

182. к.7 

26.11.21 пт 
15.50-17.10 Фінанси підприємств практ 

залік 
166 к.7 

17.20-18.40 Облік і оподаткування у зарубіжних країнах практ 
залік 

182. к.7 
 
 
 

Дата  Навчальна дисципліна Вид атестації 

Викладачі, що 
проводить 

лекції/практичні 
заняття 

22.11.21 Обліково-аналітичне забезпечення 
економічної безпеки підприємства екзамен проф. Цвігун І.А. 

23.11.21 Звітність підприємств екзамен доц. Семенишена Н.В. 

25.11.21 Організація обліку на підприємствах 
малого бізнесу залік доц. Борковська В.В. 

25.11.21 Міжнародні стандарти аудиту залік доц. Семенишена Н.В. 

26.11.21 Облік і оподаткування у зарубіжних 
країнах залік доц. Савіцька С.І. 

26.11.21 Фінанси підприємств залік д.е.н. Рудик В.К. 
 
Директор ННІЗДО     Юлія ВОЛОЩУК 
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