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Дата 
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годин 
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Б-31 Фінанси 

Лобуренко О.В. 

0974052302 

kab420@ukr.net 

16.03.2020 Державні фінанси  

Суть,  зміст, функції  

державних фінансів і 

класифікація їх за рівнем 

управління. 

Державні доходи, їх  види і 

джерела формування. 

Суть, завдання державних  

видатків, склад і напрямки їх 

використання. 

 

Юхименко П. І., Федосов В. М.,. 

Теорія фінансів: Підручник— К.: 

Центр учбової літератури, 2010. 

с.230-236 

https://core.ac.uk/download/pdf/32

613769.pdf 
Ковальчук С.В., Форкун І.В.. 

Фінанси. Навч. посібник. - 

Львів:“Новий Світ - 2000”, 

https://sci.house/finansov-

osnovyi-scibook/finansi-navch-

posibnik-lvivnoviy-svit-

20002006.html 

Опрацювати матеріал. Тези. 

19.03.2020 Податки і податкова система 

Сутність, призначення та 

функції податків. 

Класифікація податків 

Принципи оподаткування. 

Характеристика елементів 

податку. Податкова система  

і фіскальна  політика 

держави. Податкове 

законодавство України. 

Юхименко П. І., Федосов В. М.,. 

Теорія фінансів: Підручник— К.: 

Центр учбової літератури, 2010. 

с.294-322 

https://core.ac.uk/download/pdf/32

613769.pdf 

Опрацювати матеріал. Тези. 

Тести 

20.03.2020 Практична робота 

Розрахунок податкових 

платежів до бюджету. 

Робочий зошит Виконати завдання 

23.03.2020 Бюджет і бюджетна система 

Бюджетний механізм 

фінансового регулювання і 

посилення його 

Юхименко П. І., Федосов В. М.,. 

Теорія фінансів: Підручник— К.: 

Центр учбової літератури, 2010. 

с.294-322 

Опрацювати матеріал. Тези. 
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конструктивного впливу на 

реалізацію стратегії 

економічного і соціального 

розвитку України. Бюджетна 

система України Поняття 

бюджетного  процесу 

Організаційні засади 

бюджетного планування. 

Порядок складання, розгляду і 

затвердження проектів 

державного і місцевих 

бюджетів. 

https://core.ac.uk/download/pdf/32

613769.pdf 
Ковальчук С.В., Форкун І.В.. 

Фінанси. Навч. посібник. - 

Львів:“Новий Світ - 2000”, 
https://sci.house/finansov-osnovyi-

scibook/finansi-navch-posibnik-

lvivnoviy-svit-20002006.html 

26.03.2020 Доходи і видатки 

державного бюджету 

Економічна сутність 

доходів і видатків бюджету. 

Загальний і спеціальні фонди 

державного бюджету. 

Сутність, джерела 

формування і класифікація 

доходів  державного 

бюджету. Сутність, склад і 

характеристика видатків 

державного бюджету. 

Бюджетне фінансування та 

його форми. Бюджетний 

дефіцит  

Юхименко П. І., Федосов В. М.,. 

Теорія фінансів: Підручник— К.: 

Центр учбової літератури, 2010.  

https://core.ac.uk/download/pdf/32

613769.pdf 
Ковальчук С.В., Форкун І.В.. 

Фінанси. Навч. посібник. - 

Львів:“Новий Світ - 2000”, 
https://sci.house/finansov-osnovyi-

scibook/finansi-navch-posibnik-

lvivnoviy-svit-20002006.html 

Опрацювати матеріал. Тези. 

Тести 

27.03.2020 Практична робота  

Аналіз складу дохідної та 

видаткової частини 

державного бюджету. 

Робочий зошит Виконати завдання 

30.03.2020 Практична робота Аналіз 

стану та динаміки змін 

дефіциту Державного 

бюджету України. 

Робочий зошит Виконати завдання 

02.042020 Місцеві фінанси 

Суть місцевих фінансів, їх 

Юхименко П. І., Федосов В. М.,. 

Теорія фінансів: Підручник— К.: 

Опрацювати матеріал. Тези. 

Тести 
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склад і роль  в економічній 

системі держави. 

Фінансові ресурси місцевого 

самоврядування та напрямки 

їх використання. Склад 

доходів і видатків місцевих 

бюджетів. Зміцнення 

фінансової незалежності 

місцевого самоврядування в 

Україні 

Центр учбової літератури, 2010. 

с.271-294 

https://core.ac.uk/download/pdf/32

613769.pdf 

03.04.2020 Практична робота Аналіз 

доходів та витрат фінансів 

місцевого бюджету 

Робочий зошит Виконати завдання 

Б-21 

 
Фінансовий облік 

Капелюшна І.М. 

0977533496 

InnaM.1983@meta.ua 

 

16.03.2020 

  2 год 
Тема: Способи будівництва. 

Облік придбання основних  

засобів 

 

Огійчук М.Ф. «Фінансовий та 

управлінський облік за 

національними стандартами», 

стор.434-436 

https://pidruchniki.com/147410024

2607/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/

finansoviy_ta_upravlinskiy_oblik_

za_natsionalnimi_standartami 

Опорний конспект. Тези. 

18.03.2020 

2 год 
Тема «Облік затрат на 

придбання (вирощування) 

довгострокових біологічних 

активів» 

Огійчук М.Ф. «Фінансовий та 

управлінський облік за 

національними стандартами», 

стор.436-437 

https://pidruchniki.com/147410024

2607/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/

finansoviy_ta_upravlinskiy_oblik_

za_natsionalnimi_standartami 

Опорний конспект. Тези. 

19.03.2020 

2 год 
Практична робота №10 

Облік придбання та 

будівництва основнихзпсобів 

Робочий зошит 1. Скласти бухгалтерські 

проводки по господарських 

операціях 

2. Систематизація операцій в 

регістрах синтетичного та 

аналітичного обліку 

  20.03.2020 

2 год 
Практична робота №11 
Облік формування 

Робочий зошит 1. Скласти бухгалтерські 

проводки по господарських 
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довгострокових біологічних 

активів 

операціях 

2. Систематизація операцій в 

регістрах синтетичного та 

аналітичного обліку 

  23.03.2020 

2 год 

Тема: Економічний зміст 

основних засобів 

Огійчук М.Ф. «Фінансовий та 

управлінський облік за 

національними стандартами», 

стор.375-378 

https://pidruchniki.com/147410024

2607/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/

finansoviy_ta_upravlinskiy_oblik_

za_natsionalnimi_standartami 

Опорний конспект. Тези. 

25.03.2020 

2год 

Тема: Облік основних засобів Огійчук М.Ф. «Фінансовий та 

управлінський облік за 

національними стандартами», 

стор.383-388 

https://pidruchniki.com/147410024

2607/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/

finansoviy_ta_upravlinskiy_oblik_

za_natsionalnimi_standartami 

Опорний конспект. Тези. 

26.03.2020 

2год 

Тема: «Методи розрахунку 

амортизації. Знос необоротних   

активів» 

Огійчук М.Ф. «Фінансовий та 

управлінський облік за 

національними стандартами», 

стор.383-388 

https://pidruchniki.com/147410024

2607/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/

finansoviy_ta_upravlinskiy_oblik_

za_natsionalnimi_standartami 

Опорний конспект. Тези. 

30.03.2020 

2год 

Практична робота № 12 

Складання первинних 

документів з руху основних 

засобів 

Робочий зошит 1. Скласти бухгалтерські 

проводки по господарських 

операціях 

2. Систематизація операцій в 

регістрах синтетичного та 

аналітичного обліку 

01.04.2020 

2 год 

Практична робота № 13 

Складання зведених 

Робочий зошит 1. Скласти бухгалтерські 

проводки по господарських 

операціях 
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документів з руху основних 

засобів 

2. Систематизація операцій в 

регістрах синтетичного та 

аналітичного обліку 

  02.04.2020 

2 год 

Тема: Облік інших 

необоротних матеріальних 

активів. Облік ремонту 

основних засобів та засобів в 

оренді. 

Огійчук М.Ф. «Фінансовий та 

управлінський облік за 

національними стандартами», 

стор. 487-501 

https://pidruchniki.com/147410024

2607/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/

finansoviy_ta_upravlinskiy_oblik_

za_natsionalnimi_standartami 

Опорний конспект. Тези 

Б31 Фінансовий облік 

Капелюшна І.М. 

0977533496 

InnaM.1983@meta.ua 

 

18.03.2020 

2 год 

Практична робота №38 

Визначення фінансових 

результатів діяльності 

підприємства 

Робочий зошит 1. Скласти бухгалтерські 

проводки по господарських 

операціях 

2. Систематизація операцій в 

регістрах синтетичного та 

аналітичного обліку 

  19.03.2020 

2 год 

Тема Порядок списання 

витрат та закриття рахунків 

Огійчук М.Ф. «Фінансовий та 

управлінський облік за 

національними стандартами», 

стор.611-620 

https://pidruchniki.com/147410024

2607/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/

finansoviy_ta_upravlinskiy_oblik_

za_natsionalnimi_standartami 

Опорний конспект. Тези. 

  25.03.2020 

2 год 

Практична робота № 39 

Порядок списання витрат та 

закриття рахунків 

Робочий зошит 1. Скласти бухгалтерські 

проводки по господарських 

операціях 

2. Систематизація операцій в 

регістрах синтетичного та 

аналітичного обліку 

  26.03.2020 

2 год 

Тема: Інвентаризація на с.-г. 

підприємствах. Важливість 

проведення інвентаризації. 

Процес проведення 

інвентаризації. Облік 

результатів інвентаризації. 

Огійчук М.Ф. «Фінансовий та 

управлінський облік за 

національними стандартами», 

стор.743-753 

https://pidruchniki.com/147410024

2607/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/

Опорний конспект. Тези. 
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Документація процесу 

інвентаризації 

finansoviy_ta_upravlinskiy_oblik_

za_natsionalnimi_standartami 

  01.04.2020 

2 год 

Тема: Види бухгалтерської 

фінансової звітності. 

1. Сутність, основні вимоги, 

якісні характеристики 

побудови фінансової звітності 

2. Мета складання фінансової 

звітності 

3. Підготовчі роботи перед 

складанням річного звіту 

4. ПСБО№6, виправлення 

помилок і змін у фінансових 

звітах 

Огійчук М.Ф. «Фінансовий та 

управлінський облік за 

національними стандартами», 

стор.753-756 

https://pidruchniki.com/147410024

2607/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/

finansoviy_ta_upravlinskiy_oblik_

za_natsionalnimi_standartami 

Опорний конспект. Тези. 

  02.04.2020 

2 год 

Тема:Звіт про фінансові стан. 

Звіт про сукупний дохід. 

Характеристика статей активу 

і пасиву балансу. Особливості 

обліку та порівняння даних 

форми № 2 

Огійчук М.Ф. «Фінансовий та 

управлінський облік за 

національними стандартами», 

стор.756-763 

https://pidruchniki.com/147410024

2607/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/

finansoviy_ta_upravlinskiy_oblik_

za_natsionalnimi_standartami 

Опорний конспект. Тези. 

Б-21 Планування та 

організація діяльності 

підприємств 

Лобуренко О.В. 

0974052302 

kab420@ukr.net 

17.03.2020 

   2 год 

Тема«Організація праці» 

Характеристика трудових 

процесів, Організація праці та 

її форми. Напрями організації 

праці. Організація, 

обслуговування  та планування 

робочих місць, їх види 

Батіг А.І. та ін. Планування та 
організація діяльності аграрного 
підприємства: Посібник  – К.: 
Аграрна освіта, 2013., с. 164-175 
http://kizman-tehn.com.ua/wp-

content/uploads/2017/09/Batig.pdf 

Опрацювати матеріал. Тези. 

Виконати тест 

24.03.2020 

2 год 
Тема «Нормування праці» 

Сутність нормування праці, 

Система норм праці, 

визначення норм праці 

Батіг А.І. та ін. Планування та 
організація діяльності аграрного 
підприємства: Посібник  – К.: 
Аграрна освіта, 2013., с.145-164 
http://kizman-tehn.com.ua/wp-

content/uploads/2017/09/Batig.pdf 

Опрацювати матеріал. Тези. 

Виконати тест 

31.03.2020 Пр Розрахунок норм праці на Робочий зошит Виконати завдання 
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2 год різних с.г. роботах 

Б31 Податкова система 

Гайдучик Г.М. 

 0678005320 

 

         

 

16.03.2020 

2год 
Практична робота № 5. 

Обчислення податку на 

доходи фізичних осіб 

Робочий зошит Обчислити податок на 

доходи фізичних осіб 

17.03.2020 

2 год. 
Практична робота №6 

Складання податкової 

декларації про майновий стан і 

доходи платника 

Робочий зошит Скласти податкову 

декларацію 

20.03.2020 

2 год. 
Тема. Єдиний внесок на 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування 

Онисько С.М. Костіна Н. М. 

Податкова система. - К., 2013, с.  

1-5 

Опорний конспект. Тези. 

Виконати тестові завдання із 

попередньої теми 

23.03.2020 

2 год. 
Практична робота №7 

Використання інформаційних 

ресурсів ДФС  України в 

режимі он-лайн 

Робочий зошит Виконати завдання 

практичної роботи 

24.03.2020 

2 год. 
Практична робота №8 

Обчислення сум єдиного 

внеску. Складання звіту про 

нарахування ЄСВ. 

Робочий зошит Виконати завдання 

практичної роботи 

27.03.2020 

   2 год. 
Тема. Рентна плата за 

користування надрами та 

радіочастотними ресурсами. 

Податковий кодекс України від 

2017р. с.272-279 

Опорний конспект. Тези. 

Виконати тестові завдання із 

попередньої теми 

30.03.2020 

2 год. 

Тема. Рентна плата за 

користування водними, 

лісовими ресурсами, за 

транспортування нафти та 

нафтопродуктів. 

Податковий кодекс України від 

2017р. с.279-293 

Опорний конспект. Тези. 

Виконати тестові завдання із 

попередньої теми 

31. 

03.2020 

2 год. 

 

Практична робота № 9. 

Обчислення рентної плати за 

користування надрами 

Робочий зошит Обчислити рентну плату за 

користування надрами 

03.04.2020 

2 год. 
Практична робота № 10. 

Обчислення рентної плати за 

спеціальне використання води 

та лісових ресурсів. Складання 

Робочий зошит Обчислити рентну плату. 

Скласти звітність. 



звітності. 

Б21 Менеджмент і 

маркетинг 

ГайдучикГ.М. 

 0678005320 

 

         

 

18.03.2020 

2год 

Тема. Прийняття 

управлінських рішень 

"Менеджмент" за ред. С.І. 

Михайлова – К., 2006, с.259-275 

 

Опорний конспект. Тези. 

Виконати тестові завдання із 

попередньої теми 

25.03.2020 

2 год 

Тема. Управління групами, 

керівництво та лідерство. 

Менеджмент персоналу. 

Управління конфліктами 

"Менеджмент" за ред. С.І. 

Михайлова – К., 2006, с.290-316 

 

Опорний конспект. Тези. 

Виконати тестові завдання із 

попередньої теми 

Б-31 ІСТО 

Григоренко О.В. 

0964420817 

grigorlena1544@ukr.net 

16.03.2020 

2 год 

ЛПЗ 20 Введення інформації з 

обліку розрахунків з 

покупцями замовниками 

Інструкційна картка 

виконання роботи 

Набути практичних навиків 

введення інформації з обліку 

розрахунків з покупцями 

замовниками  

19.03.2020 

2 год 

ЛПЗ 21. Введення інформації з 

обліку складських операцій 

Інструкційна картка 

виконання роботи 

 Набути практичних навиків 

введення інформації з обліку 

складських операцій 

23.03.2020 

2год 

ЛПЗ 22. Введення інформації з 

обліку МШП 

Інструкційна картка 

виконання роботи 

Набути практичних навиків 

введення інформації з обліку 

МШП 

26.03.2020 

2год 

Лекція 9. Автоматизація 

обліку основних 

ЕП ІСТО:  10.1 

 

Опорний конспект. Тези 

30.03.2020 

2 год 

ЛПЗ 23 Введення інформації з 

обліку основних засобів 

Інструкційна картка 

виконання роботи 

Набути практичних навиків 

введення інформації з обліку 

основних засобів 

02.04.2020 

2 год 

ЛПЗ 24 Введення інформації з 

обліку основних засобів 

Інструкційна картка 

виконання роботи 

Набути практичних навиків 

введення інформації з обліку 

основних засобів 

Б -31 Економічний аналіз 

Григоренко О.В. 

0964420817 

17.03 

2 год 

Аналіз земельних ресурсів і 

спеціалізації господарства 

Паландюк Н.А., Петренко В.Г. 

Економічний аналіз: Навчальний 

посібник  с. 56 -70 

Опорний конспект. Тези.. 



grigorlena1544@ukr.net 18.03 

2 год 

Практична робота №2 

Аналіз показників 

використання земельних 

ресурсів та галузевої 

структури  

Робочий зошит  Набути практичних навиків 

аналізу використання 

земельних ресурсів та 

галузевої структури 

24.03 

2 год 

Аналіз основних засобів, 

енергоресурсів та трудових 

ресурсів 

Паландюк Н.А., Петренко В.Г. 

Економічний аналіз: Навчальний 

посібник  с. 70-95 

Опорний конспект. Тези. 

25.03 

2год 

Практична робота №3  

Аналіз основних засобів та 

трудових ресурсів 

Робочий зошит  Набути практичних навиків 

аналізу використання 

основних засобів та трудових 

ресурсів. 

31.03 

2 год 

Аналіз інвестиційної 

діяльності підприємства. 

Паландюк Н.А., Петренко В.Г. 

Економічний аналіз: Навчальний 

посібник  с. 101- 118 

Опорний конспект. Тези. 

01.04 

2 год 

Практична робота №5 

Аналіз капітальних інвестицій 
Робочий зошит  Набути практичних навиків 

аналізу капітальних 

інвестицій. 

Б 31 

 

 

  

Бащенко Н.І. 

«Професійна орієнтація 

випускників на ринку 

праці». 

0965848800 

Nadia1896@meta.ua 

 

17.03.20р. 

2 год. 

Правове регулювання 

трудових відносин. 

1 Загальний порядок 

прийняття і звільнення з 

роботи. 

2. Робочий час працівника та 

час відпочинку. 

3. Строк випробування при 

прийнятті на роботу  

4. Трудовий договір. 

5. Права та обов’язки 

молодого спеціаліста. 

Кудерська Т.В. 

«Працевлаштування та ділова 

кар’єра». 

С29-120. 

Опорний конспект. Тези. 

24.03.20р. 

2 години 

ПР 2 . Тема. Пошук роботи за 

допомогою резюме. 

Методичні вказівки по 

виконанню ПР. 

1 Скласти хронологічне 

резюме. 

2 Скласти професійне 

резюме  

3. Написати супровідний 

лист. 



31.03.20р.. 

2 год  

ПР3. Тема. Співбесіда  

роботодавцем. 

Методичні вказівки по 

виконанню ПР  

Виконати само презентацію 

у вигляді відеоролика (до 5 

хвилин). 

Б21 

 

 

Бащенко Н.І. 

«Економіка 

підприємства» 

09658488800 

Nadia1896@. meta.ua 

19.03.20р. 

2 год 

 

 

ПР4. Тема. Визначення 

показників забезпечення і 

використання енергетичних 

ресурсів та рівня механізації 

виробничих процесів 

 

Робочий зошит  

 

 

1 Визначити показники 

використання енергетичних 

ресурсів. 

2. Визначити рівень 

механізації виробничих 

процесів у тваринництві. 

26.03.20 

2 год 

ПР5.Тема Визначення 

показників забезпеченості та 

ефективності використання 

основних засобів та окупності 

капіталовкладень . 

Робочий зошит 1 Визначити показники 

забезпеченості та 

ефективності використання 

основних засобів . 

2. Визначити показники 

економічної ефективності 

капітальних вкладень. 

02.04.20р. 

2 год 

 

ПР 6 Тема Визначення 

ефективності оборотних 

засобів 

 

Робочий зошит 

 

 

1 Визначити ефективність 

використання оборотних 

засобів. 

2. Визначити потребу в 

оборотних засобах  за 

встановленими нормативами  

3. Визначити забезпеченість 

нормативними оборотними 

засобами. 

Б- 21 Соціологія 

Піддубна Н.В. 

0631942701 

nata4.09.1980@gmail.co

m  

20.03.202

0 

2 год. 

Тема.  «Суспільство як 

соціальна система» 

Соціологія. Тести, вправи та 

завдання для студентів всіх 

спеціальностей. Навчально- 

методичний посібник. К. 2014 

Укл. Костюк О. В. 

Зробити конспект 

03.04.202

0 

2 год. 

Тема «Соціальна  структура 

суспільства». 

Соціологія. Тести, вправи та 

завдання для студентів всіх 

спеціальностей. Навчально- 

методичний посібник. К. 2014 

Укл. Костюк О. В. 

Зробити конспект 

Б- 21 Історія України 19.03.202 Тема Тема №5. Визвольна Світлична В.В. Св24 Історія Опрацювати матеріал, 

mailto:nata4.09.1980@gmail.com
mailto:nata4.09.1980@gmail.com


Піддубна Н.В. 

0631942701 

nata4.09.1980@gmail.co

m  

 

0 

2 год. 

війна українського народу 

середини XVII століття. 

Утворення козацької 

держави. 

1.Причини, характер і рушійні 

сили війни. Основні концепції 

періодизації визвольної війни. 

2.Перший період війни (1648 – 

1649 рр.) Повідомлення 

студентів про основні битви. 

3. Відновлення української 

державності. 

4.Другий період війни (1650 – 

1654рр.) Молдавські походи Б. 

Хмельницького та зближення 

України з Московією. 

5.Завершальний етап війни. 

Воєнні дії (1654 – 1657 рр.) 

6.Становище Гетьманщини 

після смерті Б. 

Хмельницького. І. 

Виговський, Ю. 

Хмельницький. 

7.Історичне значення 

Визвольної війни українського 

народу. Оцінка  особи Богдана 

Хмельницького в науковій 

літературі. 

України: навч.посібн. – 7 е вид. – 

К.: Каравелла, 2015. С. – 92 – 

114. 

Бойко О. Д. Історія України: 

Посібник.-К.: «Академвидав», 

2003. С. 148 – 186. 

Земерова Т. Історія України. 

Таблиці та схеми / Т. Земерова. – 

Тернопіль: підручник і посібник, 

2017. С. – 91 – 103. 

 

записати поняття та терміни 

Світлична В.В. Св24 Історія 

України: навч.посібн. – 7 е 

вид. – К.: Каравелла, 2015. С. 

– 92 – 114. 

Земерова Т. Історія 

України. Таблиці та схеми / 

Т. Земерова. – Тернопіль: 

підручник і посібник, 2017. 

С. – 91 – 103.  

Заповнити робочий зошит. 

Тема № 5. 

 

  25.03.2020 

2 год. 

Тема 6. Соціально-

економічний та політичний 

розвиток України в другій 

половиніXVII-

XVIIIстоліття. 

1.Соціально-економічний 

розвиток, зародження 

буржуазних відносин в 

Світлична В.В. Св24 Історія 

України: навч.посібн. – 7 е вид. – 

К.: Каравелла, 2015. С. – 114 – 

139. 

Бойко О. Д. Історія України: 

Посібник.-К.: «Академвидав», 

Опрацювати матеріал, 

записати поняття та терміни  

Світлична В.В. Св24 Історія 

України: навч.посібн. – 7 е 

вид. – К.: Каравелла, 2015. С. 

– 114 – 139. 

Бойко О. Д. Історія 

mailto:nata4.09.1980@gmail.com
mailto:nata4.09.1980@gmail.com


Україні в XVII ст. 

2.Політичне життя в Україні в 

другі половині XVII сторіччя, 

поділ на Правобережну та 

Лівобережну 

3. Гетьманування Івана 

Мазепи. 

4.Обмеження української 

автономії в I половині XVIII 

сторіччя.(Студенти роблять 

повідомлення про останніх 

гетьманів). 

5.Ліквідація Гетьманату та 

ліквідація Запорозької Січі. 

6.Становище українських 

земель під владою Речі 

Посполитої в кінці  XVII – 

XVIII століттях. 

7.Нове політичне 

розчленування України 

Російською та Австрійською 

імперіями. 

2003. С. 178 – 203. 

Земерова Т. Історія України. 

Таблиці та схеми / Т. Земерова. – 

Тернопіль: підручник і посібник, 

2017. С. – 117 - 145. 

 

України: Посібник.-К.: 

«Академвидав», 2003. С. 178 

– 203. 

Заповнити робочий зошит. 

Тема № 6. 

 

 

  02.04.2020 

2год. 

Тема 7. Українські землі під 

владою Російської імперії 

наприкінці XVIII – у першій 

половині XIX ст. 

1.Адміністративно- 

територіальний устрій  

українських земель у складі 

іноземних держав. 

Чисельність населення та його 

етнічний склад. 

2.Початок українського 

національного відродження. 

Становлення української 

Світлична В.В. Св24 Історія 

України: навч.посібн. – 7 е вид. – 

К.: Каравелла, 2015. С. 140 – 148. 

Бойко О. Д. Історія України: 

Посібник.-К.: «Академвидав», 

2003. С. 213 – 248. 

Земерова Т. Історія України. 

Таблиці та схеми / Т. Земерова. – 

Тернопіль: підручник і посібник, 

2017. С. 156 – 176. 

Опрацювати матеріал, 

записати поняття та терміни  

Світлична В.В. Св24 

Історія України: навч.посібн. 

– 7 е вид. – К.: Каравелла, 

2015. С. 140 – 148. 

Заповнити робочий зошит. 

Тема № 7. 

 

 



інтелігенції.  

3.Вплив польського та 

російського суспільних рухів 

на Україну. 

4.Кирило – Мефодієвське 

братство. Т. Шевченко. 

5.Українські землі у складі 

Австрійської імперії. 

Суспільно-політичний рух. 

«Руська трійця». 

6.Революція 1848 р., 

скасування кріпосного права. 

Пожвавлення суспільно-

політичного життя в Західній 

Україні. 

 

 

  

Б-21 Інформатика та 

комп’ютерна техніка 

Нечипоренко А.Ю. 

0974558165 

nechuporenkonastya@g

mail.com 

19.03.2020 

2 год 

ЛПЗ MS Excel 3. Робота з 

датами. Побудова графіків і 

діаграм, їх форматування 

Інструкційна картка 

https://drive.google.com/open?id=1

rvZWXM2q6nI51nzuhpSSSOJGD

9EVUl7- 

Виконати ЛПЗ та надіслати 

готову роботу 

26.03.2020 

2 год 

ЛПЗ MS Excel 4. Робота з 

базами даних. Фільтрування, 

сортування, пошук записів 

Інструкційна картка 

https://drive.google.com/open?id=1

FzeYTqR2cCDFMq4WnztRZ7aX6

BevDECa 

Відеоуроки 

https://www.youtube.com/watch?v

=Q9Oh9l9KN18 

https://www.youtube.com/watch?v

=kCiXSUYdJfg 

Переглянути відеоуроки 

 

Виконати ЛПЗ та надіслати 

готову роботу 

https://drive.google.com/open?id=1rvZWXM2q6nI51nzuhpSSSOJGD9EVUl7-
https://drive.google.com/open?id=1rvZWXM2q6nI51nzuhpSSSOJGD9EVUl7-
https://drive.google.com/open?id=1rvZWXM2q6nI51nzuhpSSSOJGD9EVUl7-
https://drive.google.com/open?id=1FzeYTqR2cCDFMq4WnztRZ7aX6BevDECa
https://drive.google.com/open?id=1FzeYTqR2cCDFMq4WnztRZ7aX6BevDECa
https://drive.google.com/open?id=1FzeYTqR2cCDFMq4WnztRZ7aX6BevDECa
https://www.youtube.com/watch?v=Q9Oh9l9KN18
https://www.youtube.com/watch?v=Q9Oh9l9KN18
https://www.youtube.com/watch?v=kCiXSUYdJfg
https://www.youtube.com/watch?v=kCiXSUYdJfg


02.04.2020 

2 год 

ЛПЗ MS Excel 5. Створення 

зведених таблиць 

Інструкційна картка 

https://drive.google.com/open?id=1

1gkahqTsZ2YA0TM8BWquJB-

NtkeumHRz 

Відеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v

=PL6qXB2ZQWQ 

Переглянути відеоурок 

 

 

Виконати ЛПЗ та надіслати 

готову роботу 

Б-21  Українська мова за 

професійним 

спрямуванням 

Лелека А. І. 

0971368525 

lelekaanastasia@gmail.c

om 

13.03.2020 

2 год 

Тема: 

Терміни і термінологія. 

Загальнонаукові терміни. 

Спеціальна термінологія і 

професіоналізми. 

Шевчук, Світлана 

Володимирівна. 

Українська мова за 

професійним спрямуванням : 

підручник / С. В. Шевчук, І. В. 

Клименко. – 2-ге вид., ипр.. І 

допов. – Київ: Алерта, 2011. – 

694 c. 

1.Законспектувати тему. 

2.Виконати вправи на 

закріплення матеріалу. 

20.03.2020 

2 год 

Тема: 

Точність і доречність 

мовлення. Складні випадки 

слововживання. Пароніми та 

омоніми. Вибір синонімів. 

Шевчук, Світлана 

Володимирівна. 

Українська мова за 

професійним спрямуванням : 

підручник / С. В. Шевчук, І. В. 

Клименко. – 2-ге вид., ипр.. І 

допов. – Київ: Алерта, 2011. – 

694 c. 

1.Законспектувати тему. 

2.Виконати вправи на 

закріплення матеріалу. 

27.03.2020 

2 год 

Тема:Орфографічні та 

орфоепічні норми СУЛМ. 

Шевчук, Світлана 

Володимирівна. 

Українська мова за 

професійним спрямуванням : 

підручник / С. В. Шевчук, І. В. 

Клименко. – 2-ге вид., ипр.. І 

допов. – Київ: Алерта, 2011. – 

694 c. 

1.Законспектувати тему. 

2.Виконати вправи на 

закріплення матеріалу. 

03.04.2020 

2 год 

Тема: Морфологічні норми 

СУЛМ 

Шевчук, Світлана 

Володимирівна. 

Українська мова за 

професійним спрямуванням : 

підручник / С. В. Шевчук, І. В. 

1.Законспектувати тему. 

2.Виконати вправи на 

закріплення матеріалу. 

https://drive.google.com/open?id=11gkahqTsZ2YA0TM8BWquJB-NtkeumHRz
https://drive.google.com/open?id=11gkahqTsZ2YA0TM8BWquJB-NtkeumHRz
https://drive.google.com/open?id=11gkahqTsZ2YA0TM8BWquJB-NtkeumHRz
https://www.youtube.com/watch?v=PL6qXB2ZQWQ
https://www.youtube.com/watch?v=PL6qXB2ZQWQ


Клименко. – 2-ге вид., ипр.. І 

допов. – Київ: Алерта, 2011. – 

694 c. 

10.04.2020 

2 год 

Тема: Особливості  

використання числівників, 

прийменників у професійному 

мовленні. 

Шевчук, Світлана 

Володимирівна. 

Українська мова за 

професійним спрямуванням : 

підручник / С. В. Шевчук, І. В. 

Клименко. – 2-ге вид., ипр.. І 

допов. – Київ: Алерта, 2011. – 

694 c. 

1.Законспектувати тему. 

2.Виконати вправи на 

закріплення матеріалу. 

17.04.2020 

2 год 

Теми:Загальні вимоги до 

складання документів 

Шевчук, Світлана 

Володимирівна. 

Українська мова за 

професійним спрямуванням : 

підручник / С. В. Шевчук, І. В. 

Клименко. – 2-ге вид., ипр.. І 

допов. – Київ: Алерта, 2011. – 

694 c. 

1.Законспектувати тему. 

2.Виконати вправи на 

закріплення матеріалу. 

24.04.2020 

2 год 

Тема:Укладання документів 

щодо особового складу. 

1. Заява. 

2. Автобіографія. 

3. Резюме. 

 

Шевчук, Світлана 

Володимирівна. 

Українська мова за 

професійним спрямуванням : 

підручник / С. В. Шевчук, І. В. 

Клименко. – 2-ге вид., ипр.. І 

допов. – Київ: Алерта, 2011. – 

694 c. 

 

1.Законспектувати тему. 

2.Виконати вправи на 

закріплення матеріалу. 

Б21 Мазур А.В. 

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

0687624332 

mazur.alla.77@gmail.co

m 

16.03.2020 

2год 

Тема: Паспортно-митний 

контроль. 

Заповнення митної декларації. 

Шпак В. Англійська для 

повсякденного спілкування 

Робочий зошит з англійської 

мови за професійним 

спрямуванням. 

Виконати лексичні   та 

граматичні вправи. Lesson4. 

Customs Control. 

30.03.2020 Тема: Мандрівка містом.  

Запитай дорогу. 

Міський транспорт. 

Шпак В. Англійська для 

повсякденного спілкування 

Робочий зошит з англійської 

мови за професійним 

Виконати лексичні  та 

граматичні вправи. Lesson5. In 

the town 



спрямуванням. 

13.04.2020 Тема: У готелі. Бронювання 

місць, реєстрація, виїзд з 

готелю. 

Шпак В. Англійська для 

повсякденного спілкування 

Робочий зошит з англійської 

мови за професійним 

спрямуванням. 

Законспектувати лексичні 

одиниці, вивчити їх. 

Б21 Кравченко О.В. 

Іноземна мова 

0434361040 

olga.kravchenko.27@ukr

.net 

16.03.2020 

2год 

Тема: Паспортно-митний 

контроль. 

Заповнення митної декларації. 

Шпак В. Англійська для 

повсякденного спілкування 

Робочий зошит з англійської 

мови за професійним 

спрямуванням. 

Виконати лексичні   та 

граматичні вправи. Lesson4. 

Customs Control. 

30.03.2020 Тема: Мандрівка містом.  

Запитай дорогу. 

Міський транспорт. 

Шпак В. Англійська для 

повсякденного спілкування 

Робочий зошит з англійської 

мови за професійним 

спрямуванням. 

Виконати лексичні  та 

граматичні вправи. Lesson5. In 

the town 

13.04.2020 Тема: У готелі. Бронювання 

місць, реєстрація, виїзд з 

готелю. 

Шпак В. Англійська для 

повсякденного спілкування 

Робочий зошит з англійської 

мови за професійним 

спрямуванням. 

Законспектувати лексичні 

одиниці, вивчити їх. 

Б-31 Охорона праці 

Гашинський М.Г. 

 

17.03.2020 

   2 год 

Тема. Вивчення правових і 

нормативних законодавчих 

актів з БЖД 

 

Демонстраційний матеріал Оформлення звіту 

1. Ознайомитись з 

законодавчою базою України 

з питань БЖД 

2.  Вивчити основні 

положення законодавчих актів 

з питань БЖД.                                                                                                                        

3.Записати в звіт по 

виконанню роботи основні 

положення законодавчих актів 

з   питань БЖД. 

4. Оформити звіт 

24.03.2020 

2год 

Тема. Організація підготовки і 

проведення інструктажу з 

охорони праці для працівників 

Демонстраційний матеріал 1. Ознайомитись з 

«Положенням про порядок 

проведення навчання і 



перевірки знань з питань 

охорони праці»  

2.  Засвоїти види 

інструктажів, періодичність їх 

проведення та організацію їх 

проведення. 

3. Написати висновки до 

роботи  

31.03.2020 

2 год 

Тема. Контроль параметрів 

мікроклімату на робочому 

місці. 

 

Демонстраційний матеріал Оформити звіт 

1Робота виконується згідно 

завдання в зошиті. 

2 Вивчити будову приладів. 

3 Вивчити методику 

вимірювання параметрів 

мікроклімату. 

4 Зробити висновки з записом 

в робочому зошиті 

07.04.2020 

2 год 

Тема. Розробка комплексу 

заходів безпеки при роботі на 

компютері  

Демонстраційний матеріал 1Робота виконується згідно 

завдання в зошиті. 

2 Ознайомитись і вивчити 

комплекс заходів безпеки при 

роботі на компютері 

3 Зробити конспект 

комплексу заходів безпеки 

при роботі на компютері на 

основі приміщення де 

проходить практична робота 

4  Зробити висновки з записом 

в робочому зошиті 

  14.04.2020 

2год 

Тема. Розробка 

організаційних і технічних 

заходів пожежної 

профілактики в приміщенні 

бухгалтерії 

 

Демонстраційний матеріал 1. Ознайомитись з 

організаційними заходами 

пожежної профілактики 

2. Ознайомитись з технічними 

заходами пожежної 

профілактики  

3. Описати порядок 

розроблення заходів пожежної 



профілактики 

21.04.2020 

2 год 

Тема. Державне управління 

охороною праці в державі іна 

підприємстві. 

Демонстраційний матеріал 1Робота виконується згідно 

завдання в зошиті. 

2 Ознайомитись і вивчити 

систему державного 

управління ОП 

3 Зробити конспект систему 

державного управління ОП   

4  Зробити висновки з записом 

в робочому зошиті 

Б-21 

 

Облік і звітність у 

бюджетних установах 

Крамська Ю. В. 

0685235761 
kramska95@gmail.com 

16.03.2020 

2 год 

 

Тема: Фінансові інвестиції https://sites.google.com/site/lekciieob

likizv/home 
1.Законспектувати лекцію. 

2.Дати відповіді на контрольні 

запитання. 

23.03.2020 

2 год 

Тема: Поняття капітальних 

інвестицій 

https://sites.google.com/site/lekciieob
likizv/home 

1.Законспектувати лекцію. 

2.Дати відповіді на контрольні 

запитання. 

  30.03.2020 

2 год 

Тема: Синтетичний та 

аналітичний облік 

нематеріальних активів 

https://sites.google.com/site/lekciieob

likizv/home 
1.Законспектувати лекцію. 

2.Дати відповіді на контрольні 

запитання. 

Б-31 Контроль і ревізія 

Крамська Ю. В. 

0685235761 
kramska95@gmail.com 

16.03.2020 

2 год 

 

Тема : Контроль і ревізія 

основних засобів і 

нематеріальних активів. 

https://pidruchniki.com/1280052841
552/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/rev

iziya_operatsiy_osnovnimi_zasobami

_tovarno-materialnimi_tsinnostyami 
https://mamaevacontrol.wordpress.co
m/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE

%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%

BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-
%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%

96%D0%B7%D1%96%D1%8F-

%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0
%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8

%D1%85-

%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%

BE%D0%B1%D1%96%D0%B2-
%D1%82/ 

1.Законспектувати лекцію. 

2.Дати відповіді на контрольні 

запитання. 

 

18.03.2020 

2 год 

ПР №6 Ревізія операцій з 

основними засобами.  

Робочий зошит Розглянути письмово, 

наведені ситуації. 

20.03.2020 Тема: Контроль і ревізія http://um.co.ua/5/5-1/5-112090.html 1.Законспектувати лекцію. 

https://sites.google.com/site/lekciieoblikizv/home
https://sites.google.com/site/lekciieoblikizv/home
https://sites.google.com/site/lekciieoblikizv/home
https://sites.google.com/site/lekciieoblikizv/home
https://sites.google.com/site/lekciieoblikizv/home
https://sites.google.com/site/lekciieoblikizv/home
https://pidruchniki.com/1280052841552/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/reviziya_operatsiy_osnovnimi_zasobami_tovarno-materialnimi_tsinnostyami
https://pidruchniki.com/1280052841552/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/reviziya_operatsiy_osnovnimi_zasobami_tovarno-materialnimi_tsinnostyami
https://pidruchniki.com/1280052841552/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/reviziya_operatsiy_osnovnimi_zasobami_tovarno-materialnimi_tsinnostyami
https://pidruchniki.com/1280052841552/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/reviziya_operatsiy_osnovnimi_zasobami_tovarno-materialnimi_tsinnostyami
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2-%D1%82/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2-%D1%82/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2-%D1%82/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2-%D1%82/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2-%D1%82/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2-%D1%82/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2-%D1%82/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2-%D1%82/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2-%D1%82/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2-%D1%82/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2-%D1%82/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2-%D1%82/
http://um.co.ua/5/5-1/5-112090.html


2 год виробничих запасів, готової 

продукції, товарів. 

https://studfile.net/preview/5372411/ 2.Дати відповіді на контрольні 

запитання. 
 

23.03.2020 

2 год 

Тема: Контроль і ревізія 

використання трудових 

ресурсів фонду оплати праці. 

https://mamaevacontrol.wordpress.co

m/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE
%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%

BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-

%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%
96%D0%B7%D1%96%D1%8F-

%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0

%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%

D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B
D%D1%8F-

%D1%82%D1%80%D1%83%D0%

B4/ 
https://studopedia.com.ua/1_29792_t

ema--kontrol-I-revIzIya-

vikoristannya-trudovih-resursIv-I-

fondu-oplati-pratsI.html 

1.Законспектувати лекцію. 

2.Дати відповіді на контрольні 

запитання. 

 

25.03.2020 

2 год 

Тема: Перевірка поточних 

біологічних активів. 

https://mamaevacontrol.wordpress.co

m/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE

%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%
BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-

%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%

96%D0%B7%D1%96%D1%8F-

%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%
BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D

1%85-

%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%
BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D

1%87/ 

1.Законспектувати лекцію. 

2.Дати відповіді на контрольні 

запитання. 
 

27.03.2020 

2 год 

Тема: Контроль і ревізія 

витрат на виробництво. 

https://studfile.net/preview/5725416/ 
http://ukr.vipreshebnik.ru/revizor/119
7-metodika-reviziji-vitrat-na-

virobnitstvo.html 

1.Законспектувати лекцію. 

2.Дати відповіді на контрольні 

запитання. 

 

30.03.2020 

2 год 

Тема: Контроль і ревізія 

собівартості продукції. 

https://lubbook.org/book_586_glava_

8_Tema_8._KONTROL%D0%86_R
EV%D0%86Z%D0%86JA.html 
https://mamaevacontrol.wordpress.co

1.Законспектувати лекцію. 

2.Дати відповіді на контрольні 

запитання. 

https://studfile.net/preview/5372411/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4/
https://studopedia.com.ua/1_29792_tema--kontrol-I-revIzIya-vikoristannya-trudovih-resursIv-I-fondu-oplati-pratsI.html
https://studopedia.com.ua/1_29792_tema--kontrol-I-revIzIya-vikoristannya-trudovih-resursIv-I-fondu-oplati-pratsI.html
https://studopedia.com.ua/1_29792_tema--kontrol-I-revIzIya-vikoristannya-trudovih-resursIv-I-fondu-oplati-pratsI.html
https://studopedia.com.ua/1_29792_tema--kontrol-I-revIzIya-vikoristannya-trudovih-resursIv-I-fondu-oplati-pratsI.html
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/21/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87/
https://studfile.net/preview/5725416/
http://ukr.vipreshebnik.ru/revizor/1197-metodika-reviziji-vitrat-na-virobnitstvo.html
http://ukr.vipreshebnik.ru/revizor/1197-metodika-reviziji-vitrat-na-virobnitstvo.html
http://ukr.vipreshebnik.ru/revizor/1197-metodika-reviziji-vitrat-na-virobnitstvo.html
https://lubbook.org/book_586_glava_8_Tema_8._KONTROL%D0%86_REV%D0%86Z%D0%86JA.html
https://lubbook.org/book_586_glava_8_Tema_8._KONTROL%D0%86_REV%D0%86Z%D0%86JA.html
https://lubbook.org/book_586_glava_8_Tema_8._KONTROL%D0%86_REV%D0%86Z%D0%86JA.html
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m/2013/05/22/%D0%BB%D0%B5%

D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8
F-1-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1

%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%
D1%8C-%D1%96-

%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%

96%D0%B7%D1%96%D1%8F-

%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%
BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%

D1%86%D1%82%D0%B2/ 

 

01.04.2020 

2 год 

Тема: Контроль і ревізія 

власного капіталу. 

https://mamaevacontrol.wordpress.co
m/2013/05/22/%D0%BA%D0%BE

%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%

BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-

%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%
96%D0%B7%D1%96%D1%8F-

%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1

%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3
%D0%BE-

%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1

%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%
D1%83/ 

1.Законспектувати лекцію. 

2.Дати відповіді на контрольні 

запитання. 

 

03.04.2020 

2 год 

Тема: Контроль і ревізія 

різних видів капіталу. 

https://lubbook.org/book_586_glava_

10_Tema_10.KONTROL_%D0%86

_REV%D0%86Z%D0%86J.html 

1.Законспектувати лекцію. 

2.Дати відповіді на контрольні 

запитання. 

 

 

https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/22/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F-1-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/22/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F-1-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/22/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F-1-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/22/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F-1-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/22/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F-1-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/22/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F-1-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/22/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F-1-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/22/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F-1-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/22/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F-1-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/22/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F-1-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/22/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F-1-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/22/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/22/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/22/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/22/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/22/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/22/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/22/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/22/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/22/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/22/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/22/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83/
https://mamaevacontrol.wordpress.com/2013/05/22/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83/
https://lubbook.org/book_586_glava_10_Tema_10.KONTROL_%D0%86_REV%D0%86Z%D0%86J.html
https://lubbook.org/book_586_glava_10_Tema_10.KONTROL_%D0%86_REV%D0%86Z%D0%86J.html
https://lubbook.org/book_586_glava_10_Tema_10.KONTROL_%D0%86_REV%D0%86Z%D0%86J.html

