
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

  ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректорка з навчальної роботи 

_______________Ірина ЯСІНЕЦЬКА 

«_______ » __________________ 2023р. 

 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять для здобувачів вищої освіти 1-го курсу 

навчально-наукового  інституту бізнесу і фінансів 

 спеціальність : « Облік і оподаткування »  на ІІ семестр 2022-2023 н.р. 

Д н і Години 1 ГРУПА 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 

8.20-9.40  

9.50-11.10 Вступ до фаху (Лекція), ауд. 126 к.6  (Стендер С.В.) 

12.00-13.20 
Економіка праці і соціально-трудові відносини 

(Лекція), ауд. 138 к.6 (Коваль Н.В.) 

13.30-14.50 Основи економічної науки, ауд. 78  г.к. 

15.00-16.20 Система технологій в галузі механізації та електрифікації с.-г., пав. с.-г. машин 

16.30-17.50 Мікро-  і макроекономіка (Лекція),  ауд. 78 г.к. (Федорчук Н.В.) 

В
ів

т
о
р

о
к

 

8.20-9.40 Управління витратами, ауд. 138 к.6 

9.50-11.10 Основи економічної науки (Лекція),  ауд. 78 г.к. (Нісходовська О.Ю.) 

12.00-13.20 Філософія  (Лекція),  ауд. 92 г.к. (Нестеренко В.А.) 

13.30-14.50 Фізичне виховання 

15.00-16.20  

С
ер

ед
а
 

8.20-9.40  

9.50-11.10 Управління витратами (Лекція), ауд. 138 к.6 (Коваль Н.В.) 

12.00-13.20 Економіка праці і соціально-трудові відносини, ауд. 138 к.6 

13.30-14.50 Філософія,  к.1 гуртожиток №3  

15.00-16.20 Іноземна мова (німецька), ауд. 143 к.6 

16.30-17.50 Мікро-  і макроекономіка, ауд. 78 г.к. 

Ч
ет

в
ер

 

8.20-9.40 
Система технологій в галузі механізації та електрифікації с.-г. (Лекція),  

пав. с.-г. машин (Корчак М.М.) 

9.50-11.10 Іноземна мова (англійська),  к.1 гуртожиток №3 

12.00-13.20 
Система технологій в галузі тваринництва  (Лекція),  

ауд.57 ветеринарний корпус (Щербатюк Н.В.) 

13.30-14.50 Система технологій в галузі тваринництва, ауд.57 ветеринарний корпус  

П
’я

т
н

и
ц

я
 8.20-9.40 Фізичне виховання 

9.50-11.10 Вища математика (Лекція), ауд. 92 г.к. (Марчук Н.А.) 

12.00-13.20 Вища математика,  ауд. 92 г.к. 

13.30-14.50 Вступ до фаху, ауд. 129 к.6   

Директор                                                                                Микола МІСЮК 
  



ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

  ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректорка з навчальної роботи 

_______________Ірина ЯСІНЕЦЬКА 

«_______ » __________________ 2023р. 

 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять для здобувачів вищої освіти 2-го курсу 

навчально-наукового  інституту бізнесу і фінансів  

спеціальність : « Облік і оподаткування » 

 на ІІ семестр 2022-2023 н.р. 

Д н і Години 1 ГРУПА 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 

8.20-9.40  

9.50-11.10 . 

12.00-13.20 Маркетинг (Лекція), ауд. 140 к.6 (Кучер О.В.) 

13.30-14.50 Екологічні аспекти керування якістю навколишнього середовища, ауд. 78 г.к. 

15.00-16.20 Іноземна мова (німецька), ауд. 143 к.6 

В
ів

т
о
р

о
к

 

8.20-9.40 Бухгалтерський облік (загальна теорія), ауд. 129  к.6 
 

9.50-11.10 Регіональна економіка, ауд. 138  к.6 

12.00-13.20 Маркетинг, ауд. 140  к.6 

13.30-14.50 
Міжнародна економіка (Лекція), ауд. 148 к.6 (Волощук К.Б.) 

Національні та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, ауд. 133  к.6 

15.00-16.20  

С
ер

ед
а
 

8.20-9.40 Бухгалтерський облік  (загальна теорія), ауд. 129  к.6 

9.50-11.10 Фізичне виховання 

12.00-13.20  

13.30-14.50 Іноземна мова (англійська),  ауд. 92 г.к. 

15.00-16.20  

Ч
ет

в
ер

 

8.20-9.40 Бухгалтерський облік (загальна теорія) (Лекція), ауд. 126 к.6 (Стендер С.В.) 

9.50-11.10 Міжнародна економіка, ауд. 148 к.6 

12.00-13.20 Охорона праці і безпека життєдіяльності, ауд. 15 к.3 

13.30-14.50 Фізичне виховання 

П
’я

т
н

и
ц

я
 

8.20-9.40 Статистика (Лекція), ауд. 129 к.6. (Цвігун І.А.) 

9.50-11.10 Статистика, ауд. 126  к.6.  

12.00-13.20 
Національні та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 

 (Лекція), ауд. 133  к.6 (Семенишена Н.В.) 

13.30-14.50 Національні та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, ауд. 133  к.6 

 
Директор                                                                                Микола МІСЮК 

  

  



ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректорка з навчальної роботи 

_______________Ірина ЯСІНЕЦЬКА 

«_______ » __________________ 2023р. 

 

 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять для здобувачів вищої освіти 1-го СТН курсу 

навчально-наукового  інституту бізнесу і фінансів  

спеціальність : « Облік і оподаткування » 

 на ІІ семестр 2022-2023 н.р. 

 

Д
н

і 

Години 1 ГРУПА 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 

8.20-9.40 Фізичне виховання 

9.50-11.10 Історія та культура України, ауд. 78 г.к 
12.00-13.20 Фінанси, гроші і кредит (Лекція), ауд. 30 к.1  (Зеленський А.В.) 

13.30-14.50 Фінанси, гроші і кредит, ауд. 30 к.1   

15.00-16.20  

В
ів

т
о
р

о
к

 

8.20-9.40  

9.50-11.10 Управлінський облік, ауд.133  к.6 

12.00-13.20 
Інформаційні системи і технології в обліку, аудиті та оподаткуванні 

(Лекція), ауд.142 к.6. (Бурлаков О.С.) 

13.30-14.50 Іноземна мова (англійська),  310  гуртожиток  №2 

15.00-16.20 Іноземна мова (німецька), ауд. 143 к.6 

С
ер

ед
а
 

8.20-9.40 Статистика (Лекція), ауд. 78 г.к (Цвігун І.А.) 
9.50-11.10  
12.00-13.20 Математичні методи та моделі, ауд.78 г.к. 
13.30-14.50  
15.00-16.20  

Ч
ет

в
ер

 

8.20-9.40 Фізичне виховання 
9.50-11.10 Управлінський облік (Лекція), ауд.133 к.6. (Семенишена Н.В.) 
12.00-13.20 Історія та культура України (Лекція), ауд. 74 г.к (Каденюк О.С.) 

13.30-14.50 Статистика, ауд. 126а  к.6 

15.00-16.20  

П
’я

т
н

и
ц

я
 8.20-9.40  

9.50-11.10 Інформаційні системи і технології в обліку, аудиті та оподаткуванні, ауд.142 к.6 

12.00-13.20 Охорона праці і безпека життєдіяльності, ауд. 15 к.3 

13.30-14.50  

Директор                                                                                Микола МІСЮК 
  

  

 

 

 

 

 



ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректорка з навчальної роботи 

_______________Ірина ЯСІНЕЦЬКА 

«_______ » __________________ 2023р. 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять для здобувачів вищої освіти 2-го СТН курсу 

навчально-наукового  інституту бізнесу і фінансів спеціальність : 

 « Облік і оподаткування » на ІІ семестр 2022-2023 н.р. Зміни з 10.04.2023р. 

Д н і Години 1 ГРУПА 

П
о
н

ед
іл

о
к

 8.20-9.40  

9.50-11.10  

12.00-13.20 
Національні та міжнародні стандарти  бухгалтерського обліку та аудиту (Лекція), 

ауд.138 к.6 (Семенишена Н.В.) 

13.30-14.50 Оподаткування і податкова звітність, ауд.129 к.6 

В
ів

т
о
р

о
к

 

8.20-9.40 
 

Облік та оподаткування сільськогосподарської діяльності, ауд.129 к.6 

9.50-11.10 
Облік та оподаткування сільськогосподарської діяльності  

(Лекція), ауд.126 к.6 (Стендер С.В.) 

12.00-13.20 Аудит (Лекція), ауд.129 к.6 (Цвігун І.А.) 

13.30-14.50 
Правознавство (Лекція), ауд.74 г.к. (Рарицька В.Б.) 

Психологія (Лекція), ауд.74 г.к. (Ляска О.П.) 

15.00-16.20  

С
ер

ед
а

 

8.20-9.40  

9.50-11.10 
Організація обліку на підприємствах малого бізнесу  та  фермерських 

господарствах (Лекція), ауд.133 к.6 (Семенишена Н.В.) 

12.00-13.20 
Внутрішньогосподарський контроль та управління витратами, ауд.129 к.6 

 

13.30-14.50  

Ч
ет

в
ер

 

8.20-9.40  

9.50-11.10 Аудит, ауд.131 к.6 

12.00-13.20 
Психологія,  ауд.310 гуртожиток №2 

Правознавство,  ауд.310 гуртожиток №2 

13.30-14.50 
Організація обліку на підприємствах малого бізнесу  та  фермерських господарствах , 

ауд.133 к.6  

15.00-16.20 Іноземна мова (англійська), ауд.310 гуртожиток №2 

П
’я

т
н

и
ц

я
 

8.20-9.40 Оподаткування і податкова звітність (Лекція), ауд.120 к.6 (Савіцька С.І.) 

9.50-11.10 Національні і міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та аудиту, ауд.133 к.6 

12.00-13.20 
Внутрішньогосподарський контроль та управління витратами 

(Лекція), ауд.126 к.6 (Стендер С.В.) 

Внутрішньогосподарський контроль та управління витратами, ауд.129 к.6 

13.30-14.50  

 15.00-16.20 Іноземна мова (німецька), ауд.143 к.6 

Директор                                                                                Микола МІСЮК 
  



ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректорка з навчальної роботи 

_______________Ірина ЯСІНЕЦЬКА 

«_______ » __________________ 2023р. 

 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять для здобувачів вищої освіти 3-го курсу 

навчально-наукового  інституту бізнесу і фінансів спеціальність : « Облік і 

оподаткування» на ІІ семестр 2022-2023 н.р. 

Д
н

і 

Години 1 ГРУПА 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 8.20-9.40  

9.50-11.10 Аналіз господарської діяльності (Лекція), ауд. 120  к.6 (Гайбура Ю.А.) 
12.00-13.20 Внутрішньогосподарський контроль (Лекція), ауд. 129  к.6 (Стендер С.В.) 
13.30-14.50 Внутрішньогосподарський контроль, ауд. 129  к.6  

В
ів

т
о
р

о
к

 

8.20-9.40  

9.50-11.10 Управлінський облік (Лекція), ауд. 120  к.6  (Борковська В.В.) 

12.00-13.20 
Організація обліку і оподаткування в фермерських господарствах (Лекція),  

ауд. 133  к.6   (Семенишена Н.В.) 

13.30-14.50 
Організація обліку і оподаткування в фермерських господарствах, ауд. 133  к.6    

Система оподаткування, ауд. 120  к.6    

15.00-16.20  

С
ер

ед
а
 

8.20-9.40  

9.50-11.10  
12.00-13.20 Система оподаткування, ауд. 129  к.6    
13.30-14.50 Система оподаткування (Лекція), ауд. 120  к.6  (Балла І.В.) 

15.00-16.20 

Організація обліку на підприємствах малого бізнесу 

(Лекція), ауд. 133  к.6   (Семенишена Н.В.) 

Організація обліку на підприємствах малого бізнесу,  ауд. 133  к.6    

Ч
ет

в
ер

 

8.20-9.40  

9.50-11.10  

12.00-13.20 
Організація обліку на підприємствах малого бізнесу,  ауд. 133  к.6    

Облікова політика підприємств АПК, ауд. 133  к.6    
13.30-14.50 Фінансовий облік ІІ (Лекція), ауд. 120  к.6  (Балла І.В.) 

15.00-16.20 
Облікова політика підприємств АПК  

(Лекція), ауд. 133  к.6   (Семенишена Н.В.) 

П
’я

т
н

и
ц

я
 8.20-9.40  

9.50-11.10 Управлінський облік, ауд. 129  к.6   

12.00-13.20 Аналіз господарської діяльності, ауд. 118  к.6  

13.30-14.50 Фінансовий облік ІІ, ауд. 129  к.6   

 
Директор                                                                                Микола МІСЮК 

  

  



ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректорка з навчальної роботи 

_______________Ірина ЯСІНЕЦЬКА 

«_______ » __________________ 2023р. 

 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять для здобувачів вищої освіти 4-го курсу 

навчально-наукового  інституту бізнесу і фінансів  

спеціальність  « Облік і оподаткування » 

 на ІІ семестр 2022-2023 н.р. Зміни з 10.04.223р. 

Д
н

і 

Години 1 ГРУПА 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 

8.20-9.40  
9.50-11.10 Облік у бюджетних установах  (Лекція), ауд.133  к.6  (Семенишена Н.В.) 

12.00-13.20 Внутрішньогосподарський контроль (Лекція),  ауд.129  к.6   (Стендер С.В.) 

13.30-14.50 Внутрішньогосподарський контроль, ауд.129  к.6    

15.00-16.20 Облік у бюджетних установах, ауд.133  к.6   

В
ів

т
о
р

о
к

 

8.20-9.40 Оподаткування і податкова звітність (Лекція), ауд.120  к.6  (Савіцька С.І.) 

9.50-11.10 Оподаткування і податкова звітність, ауд.129  к.6    

12.00-13.20 Аудит (Лекція),  ауд.129  к.6   (Цвігун І.А.) 

13.30-14.50 
 

Національні та міжнародні стандарти  бухгалтерського обліку, ауд.133  к.6   

С
ер

ед
а
 

8.20-9.40  

9.50-11.10 Судово-бухгалтерська експертиза (Лекція), ауд.120  к.6  (Балла І.В.) 

12.00-13.20 
Облік і оподаткування в галузях економіки 

 (Лекція), ауд.133  к.6  (Семенишена Н.В.) 
13.30-14.50 Облік і оподаткування в галузях економіки, ауд.133  к.6   

Ч
ет

в
ер

 

8.20-9.40 Судово-бухгалтерська експертиза, ауд.120  к.6    

9.50-11.10 Аудит, ауд.131  к.6   

12.00-13.20 Управління витратами (Лекція), ауд.147 к.6 (Коваль Н.В.) 
13.30-14.50 Управління витратами, ауд.147 к.6  

15.00-16.20  

П
’я

т
н

и
ц

я
 

8.20-9.40  

9.50-11.10  

12.00-13.20 
Національні та міжнародні стандарти  бухгалтерського обліку  

 (Лекція), ауд.133  к.6  (Семенишена Н.В.) 

13.30-14.50 Національні та міжнародні стандарти  бухгалтерського обліку, ауд.133  к.6   

 
 

Директор                                                                                Микола МІСЮК 
  

 

 

 



ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректорка з навчальної роботи 

_______________Ірина ЯСІНЕЦЬКА 

«_______ » __________________ 2023р. 

 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять для здобувачів вищої освіти 1-го курсу ОС «Магістр» 

навчально-наукового  інституту бізнесу і фінансів  

спеціальність  « Облік і оподаткування » на ІІ семестр 2022-2023 н.р. 

Д
н

і 

Години 1 ГРУПА 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 

8.20-9.40 Методологія і філософія викладання профільних дисциплін (Лекція), 

ауд.129 к.6 (Цвігун І.А.) 

9.50-11.10 Методологія і філософія викладання профільних дисциплін, ауд.131 к.6 

12.00-13.20 Податковий контроль (Лекція), ауд. 120 к.6 (Савіцька С.І.) 

13.30-14.50 Організація бухгалтерського обліку (Лекція), ауд.133 к.6(Семенишена Н.В.) 

15.00-16.20  
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8.20-9.40  
9.50-11.10 Оцінка вартості підприємства (Лекція), ауд.129 к.6 (Цвігун І.А.) 
12.00-13.20 Контроль і ревізія АПК (Лекція), ауд. 126  к.6 (Стендер С.В.) 
13.30-14.50 Організація і методика складання звітності за ПКУ, ауд.129  к.6 

15.00-16.20 Організація бухгалтерського обліку, ауд.133 к.6 
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8.20-9.40 Податковий контроль, ауд. 129 к.6  

9.50-11.10 Контроль і ревізія АПК, ауд. 129  к.6  

12.00-13.20 Державний фінансовий контроль, ауд. 118  к.6 
13.30-14.50 Оцінка вартості підприємства, ауд.131 к.6  
15.00-16.20  

Ч
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8.20-9.40  
9.50-11.10  
12.00-13.20  
13.30-14.50  
15.00-16.20 Ділова іноземна мова (німецька), ауд.143 к.6 
16.30-17.50 Психологія і педагогіка вищої школи (Лекція), ауд. 92 г.к. (Гораш К.В.) 
18.00-19.20 Психологія і педагогіка вищої школи, ауд. 92 г.к.  
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8.20-9.40 Державний фінансовий контроль (Лекція), ауд.118 к.6 (Гайбура Ю.А.) 

9.50-11.10 
Організація і методика складання звітності за ПКУ 

(Лекція),ауд. 126 к.6 (Стендер С.В.) 

12.00-13.20 Ділова іноземна мова (англійська), ауд. 92 г.к. 

16.30-17.50  

18.00-19.20  

 
Директор                                                                                Микола МІСЮК 

  

 


