
Проект 

Ухвали з питання 

«Розгляд і затвердження програм і робочих програм навчальних дисциплін»: 

1. Маркус О. В. Організація бухгалтерського обліку: програма нормативної 

навчальної дисципліни (ОС магістр, спеціальність «Облік і оподаткування», освітні 

програми «Облік і аудит», «Оподаткування», 5 курс 9 семестр – д.ф.н., 6 курс 11 

семестр – з.ф.н.); 

2. Кулинич М. Б. Бухгалтерський облік в управлінні підприємствами:  програма 

нормативної навчальної дисципліни (ОС магістр, спеціальність «Облік і 

оподаткування», освітня програма «Облік і аудит», 5 курс 9 семестр – д.ф.н., 6 курс 

11 семестр – з.ф.н.); 

3. Фатенок-Ткачук А. О. Фінансовий облік І: програма нормативної навчальної 

дисципліни (ОС бакалавр, напрям «Облік і аудит»,  3 курс 5 семестр – д.ф.н., 3 курс 

5 семестр – з.ф.н.); 

4. Фатенок-Ткачук А. О. Фінансовий облік І: програма нормативної навчальної 

дисципліни (ОС бакалавр, спеціальність «Облік і оподаткування», освітня 

програма «Облік і аудит», 1 курс 1 семестр – д.ф.н., 1 курс 1 семестр – з.ф.н.); 

5. Фатенок-Ткачук А. О. Фінансовий облік І: програма нормативної навчальної 

дисципліни (ОС бакалавр, спеціальність «Облік і оподаткування», освітня 

програма «Облік і аудит», 1 курс 2 семестр – д.ф.н., 1 курс 2 семестр – з.ф.н.); 

6. Черчик Л. М. Інвестиційний менеджмент: програма нормативної навчальної 

дисципліни (ОС магістр, спеціальності  «Менеджмент», «Облік та оподаткування», 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Фінанси, банківська справа та 

страхування», «Економіка», освітні програми «Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності», «Управління інноваційною діяльністю», «Управління фінансово-

економічною безпекою», «Облік і аудит», «Оподаткування», «Економіка 

підприємства», «Фінанси і кредит», «Економіка природних ресурсів та 

навколишнього середовища», 5 курс, 9 семестр - д.ф.н.,  6 курс 11 семестр – з.ф.н.); 

7. Коленда Н. В. Управління операціями експорту-імпорту: програма вибіркової 

навчальної дисципліни (ОС магістр, спеціальність  «Менеджмент», освітня 



програма «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 5 курс, 10 семестр – 

д.ф.н.); 

8. Коленда Н. В. Ризик-менеджмент: програма нормативної навчальної 

дисципліни (ОС бакалавр, спеціальність «Облік та оподаткування», 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітні програми «Облік і 

аудит», «Економіка підприємства», 1 курс, 2 семестр - д.ф.н.,  1 курс 2 семестр – 

з.ф.н.); 

9. Коленда Н. В. Соціальний менеджмент: програма вибіркової навчальної 

дисципліни (ОС бакалавр, напрям «Менеджмент», 3 курс, 5 семестр - д.ф.н.,  3 курс 

5 семестр – з.ф.н.); 

10. Буняк Н. М. Менеджмент: програма нормативної навчальної дисципліни (ОС 

бакалавр, спеціальність «Економіка», «Облік і оподаткування», «Фінанси, 

банківська справа та страхування», «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», освітні програми «Аналітична економіка», «Облік і аудит», «Фінанси і 

кредит», «Економіка підприємства», 2 курс, 3 семестр - д.ф.н.,  2 курс 3 семестр – 

з.ф.н.); 

11. Музиченко О. С. Біологічне та мікробіологічне забруднення навколишнього 

середовища: програма вибіркової навчальної дисципліни (ОС магістр, 

спеціальність «Екологія», освітня програма «Заповідна справа», 5 курс,  семестр); 

12. Жванія Л. В. Історія зарубіжної видавничої справи: програма нормативної 

навчальної дисципліни (ОС бакалавр, напрям «Видавнича справа та редагування», 

3 курс, 5 семестр); 

13. Жванія Л. В. Літературна комунікаця: програма вибіркової навчальної 

дисципліни (ОС магістр, спеціальність «Журналістика», 5 курс, 9 семестр); 

14. Костусяк Н. М. Проблемні питання морфології: програма вибіркової навчальної 

дисципліни (ОС бакалавр, напрям «Філологія (Українська мова та література», 3 

курс, 5 семестр); 

15. Мотузюк О. П. Фізіологія людини: програма нормативної навчальної 

дисципліни (ОС бакалавр, спеціальність «Фізична культура і спорт», «Середня 

освіта», освітні програми «Фізична культура і спорт», «Середня освіта (Фізична 

культура)», 1 курс, 2 семестр – д.ф.н. і з.ф.н.); 



16.  Мотузюк О. П. Нейрохімія: програма вибіркової навчальної дисципліни (ОС 

магістр, спеціальність «Біологія», освітня програма «Біологія», 6 курс, 11 семестр 

д.ф.н.); 

17. Буняк Н. М. Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-

економічної безпеки підприємства: програма нормативної навчальної дисципліни 

(ОС магістр, спеціальність «Менеджмент», освітня програма «Управління 

фінансово-економічною безпекою», 6 курс, 11 семестр – д.ф.н. і з.ф.н.); 

18. Буняк Н. М. Менеджмент: програма нормативної навчальної дисципліни (ОС 

бакалавр, спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», освітня 

програма «Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітична 

діяльність», 2 курс, 4 семестр, д.ф.н.); 

19.  Буняк Н. М. Основи менеджменту: програма нормативної навчальної 

дисципліни (ОС бакалавр, спеціальність «Кібербезпека», освітня програма 

«Інформаційна безпека», 2 курс, 4 семестр, д.ф.н.); 

20. Буняк Н. М. Менеджмент: програма вибіркової навчальної дисципліни (ОС 

бакалавр, напрям «Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури», 4 

курс, 7 семестр, д.ф.н.); 

21. Буняк Н. М. Самоменеджмент: програма нормативної навчальної дисципліни 

(ОС бакалавр, напрям «Менеджмент, 3 курс, 5 семестр, д.ф.н. і з.ф.н.); 

22. Буняк Н. М. Менеджмент: програма нормативної навчальної дисципліни (ОС 

бакалавр, напрям «Менеджмент, 3 курс, 5-6 семестри, д.ф.н. і з.ф.н.); 

23. Лавринюк З. В. Методи і прилади екологічного контролю: програма вибіркової 

навчальної дисципліни (ОС магістр, спеціальність «Екологія», освітня програма 

«Екологія», 2 курс 3 семестр – д.ф.н. і з.ф.н.); 

24. Лавринюк З. В. Управління та поводження з відходами: програма вибіркової 

навчальної дисципліни (ОС бакалавр, напрям «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування», 3 курс, 5 семестр – д.ф.н., 4 

курс 7 семестр – з.ф.н.); 

25.  Омельковець Р. С. Українська мова (за професійним спрямуванням): програма 

нормативної навчальної дисципліни (ОС бакалавр, спеціальності "Біологія", 

«Середня освіта (біологія)», «Садово-паркове господарство», «Образотворче 



мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», «Хореографія», «Музичне 

мистецтво», «Фізика та астрономія», «Прикладна фізика та наноматеріали», 

«Середня освіта (фізика)», «Хімія», «Середня освіта (Хімія)», «Хімічна 

технологія», освітні програми "Біологія", «Садово-паркове господарство», 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», «Хореографія», 

«Музичне мистецтво», «Фізика та астрономія», «Прикладна фізика», «Фізика», 

«Хімія», «Хімічна технологія», 1 курс 1/2 семестр – д.ф.н., 2 курс 3 семестр з.ф.н., 1 

курс 2 семестр д.ф.н. - «Музичне мистецтво» м/с, 1 курс 1 семестр з.ф.н. - 

«Музичне мистецтво» м/с). 

26. Крамар Ю. В. Історія культури: програма нормативної навчальної дисципліни 

(ОС бакалавр, напрям «Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури», 3 

курс, 5-6 семестр, д.ф.н.); 

27. Білик В. А. Історія первісного суспільства та Стародавнього Сходу: програма 

нормативної навчальної дисципліни (ОС бакалавр, спеціальність «Історія та 

археологія», освітня програма «Історія, європеїстика, археологія», спеціальність 

«Середня освіта (історія)», освітня програма «Історія, правознавство», 1 курс 1 

семестр д.ф.н. і з.ф.н.); 

28. Білик В. А. Організація екскурсійної діяльності: програма вибіркової 

навчальної дисципліни  (ОС бакалавр, напрям «Історія», 3 курс 6 семестр, д.ф.н.); 

29. Прокопчук В.Є. Історія екскурсійної роботи: програма вибіркової навчальної 

дисципліни  (ОС бакалавр, напрям «Історія», 3 курс 5 семестр, д.ф.н.); 

30. Білик В. А. Місто в історії Європи: програма вибіркової навчальної дисципліни  

(ОС бакалавр, спеціальність «Історія та археологія», освітня програма «Історія, 

європеїстика, археологія», спеціальність «Середня освіта (історія)», освітня 

програма «Історія, правознавство», 2 курс 3 семестр д.ф.н.); 

31. Білик В. А. Методика підготовки і проведення екскурсії: програма вибіркової 

навчальної дисципліни  (ОС бакалавр, напрям «Історія», 4 курс 8 семестр, д.ф.н.); 

32. Прокопчук В.Є. Методика викладання історії: програма нормативної 

навчальної дисципліни (ОС бакалавр, напрям «Історія», 4 курс, 7 семестр, д.ф.н.). 

 




