
Перелік заліків для студентів I курсу 

економічного факультету 

спеціальності 071 “Облік і оподаткування” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 
Техніка та 

технології в АПК 

Техніка та 

технології в 

АПК_Оп-11 

Павкович С.Я. Тваринництва та 

кормови-

робництва 

tvarynnyctvo@ukr.

net 

Історія 

бухгалтерського 

обліку 

Історія 

бухгалтерського 

обліку_Оп-11 

Андрушко  Р.П. Обліку та 

оподаткування 

lnau-oblik@ukr.net 

 

Іноземна мова Іноземна 

мова_Оп-11 

Панчишин С.Б. Іноземних мов  kafedrainozmov@i.

ua 

 

Перелік заліків для студентів I курсу (скороченої програми) 

економічного факультету 

спеціальності 071 “Облік і оподаткування” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 
ДЗВ (оцінка 

землі та 

нерухомості) 

Оцінка землі та 

нерухомості_Оп-

12СП 

Радомський С.С. Земельного 

кадастру 

zem.kadastr@ukr.n

et 

Економіка праці 

та управління 

персоналом 

Економіка праці та 

управління 

персоналом_Оп-

12СП 

Синюк О.В. Менеджменту ім. 

проф. Є.В. 

Храпливого 

men.org.lnau@gma

il.com 

 

Економіко-

математичне 

моделювання та 

економетрія 

(диф. залік) 

Економіко-

математичне 

моделювання та 

економетрія_Оп-

12СП  

Іваницький І.Є. Автоматизації та 

комп’ютерно-

інтегрованих 

технологій 

ovl2407@ukr.net 

 

 

Перелік заліків для студентів II курсу 

економічного факультету 

спеціальності 071 “Облік і оподаткування” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 
Іноземна мова Іноземна 

мова_Оп-21 

Панчишин С.Б. Іноземних мов  kafedrainozmov@i.

ua 

Оподаткування 

підприємства 

Оподаткування 

підприємства_Оп-

21 

Прокопишин О.С. Обліку та 

оподаткування 

lnau-oblik@ukr.net 
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Перелік заліків для студентів II курсу (скороченої програми) 

економічного факультету 

спеціальності 071 “Облік і оподаткування” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 
БЖД та охорона 

праці (диф. залік) 

БЖД та охорона 

праці_Оп-22СП  

 

Городецький І.М. 

Управління 

проектами та 

безпеки 

виробництва 

ivanhorod@gmail.c

om 

Оподаткування 

міжнародних 

господарських 

операцій 

Оподаткування 

міжнародних 

господарських 

операцій_Оп-

22СП 

Мирончук З.П. Обліку та 

оподаткування 

lnau-oblik@ukr.net 

 

Іноземна мова Іноземна 

мова_Оп-22СП 

Гуня Л.М. Іноземних мов  kafedrainozmov@i.

ua 

 

Перелік заліків для студентів III курсу  

економічного факультету 

спеціальності 071 “Облік і оподаткування” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 
ДЗВ (мобільні  

додатки) 

Мобільні  

додатки_Оп-31 

Татомир А.В. Енергетики  padyukaroman@gm

ail.com 

Економіка праці 

та управління 

персоналом 

Економіка праці 

та управління 

персоналом_Оп-

31 

 

Синюк О.В. 

Менеджменту ім. 

проф. Є.В. 

Храпливого 

men.org.lnau@gma

il.com 

 

 

Перелік заліків для студентів IV курсу  

економічного факультету 

спеціальності 071 “Облік і оподаткування” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 
Контроль і ревізія 

та судово-

бухгалтерська 

експертиза (диф. 

залік) 

Контроль і ревізія 

та судово-

бухгалтерська 

експертиза_Оп-41 

 

 

Андрушко Р.П. 

Обліку та 

оподаткування 

lnau-oblik@ukr.net 

 

Маркетинг Маркетинг_Оп-41 Брух О.О. Міжнародних 

економічних 

lnau-mek@ukr.net 
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відносин та 

маркетингу 

Іноземна мова  

Іноземна 

мова_Оп-41  

Іщенко О.Я. Іноземних мов  kafedrainozmov@i.

ua 

 

Перелік заліків для студентів I курсу 

економічного факультету 

спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 
Історія фінансової 

науки 

Історія фінансової 

науки_Фін-11 

Агрес О.Г. Фінансів, 

банківської справи 

та страхування 

fin427@ukr.net 

 

Техніка та 

технології в АПК 

Техніка та 

технології в 

АПК_Фін-11 

Павкович С.Я. Тваринництва та 

кормови-

робництва 

tvarynnyctvo@ukr.

net 

Іноземна мова Іноземна 

мова_Фін-11 

Панчишин С.Б.  Іноземних мов  kafedrainozmov@i.

ua 

 

Перелік заліків для студентів I курсу (скороченої програми) 

економічного факультету 

спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 
ДЗВ (оцінка землі 

та нерухомості) 

Оцінка землі та 

нерухомості_Фін-

12СП 

 

Радомський С.С. 

Земельного 

кадастру 

zem.kadastr@ukr.n

et 

Фіскальна та 

митна політика 

Фіскальна та 

митна 

політика_Фін-

12СП 

 

Тофан І.М. 

Фінансів, 

банківської справи 

та страхування 

fin427@ukr.net 

 

Страхування та 

страхові послуги 

(диф. залік) 

Страхування та 

страхові 

послуги_Фін-

12СП 

Томашевський 

Ю.М. 

Фінансів, 

банківської справи 

та страхування 

fin427@ukr.net 

 

 

Перелік заліків для студентів II курсу 

економічного факультету 

спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 
Іноземна мова Іноземна Добровольська С.Р. Іноземних мов  kafedrainozmov@i.

mailto:kafedrainozmov@i.ua
mailto:kafedrainozmov@i.ua
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мова_Фін-21 ua 

Інформатика 

(інформаційні 

системи в 

фінансах, 

банківській справі 

та страхуванні) 

Інформаційні 

системи в 

фінансах, 

банківській справі 

та 

страхуванні_Фін-

21 

 

 

 

Фединець В.О. 

Автоматизації та 

комп’ютерно-

інтегрованих 

технологій 

ovl2407@ukr.net 

 

 

Перелік заліків для студентів II курсу (скороченої програми) 

економічного факультету 

спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 

БЖД та охорона 

праці (диф. залік) 

БЖД та охорона 

праці_Фін-22СП 

 

Городецький І.М. 

Управління 

проектами та 

безпеки 

виробництва 

ivanhorod@gmail.c

om 

Фінансова безпека 

та безпека 

банківської 

діяльності 

Фінансова безпека 

та безпека 

банківської 

діяльності_Фін-

22СП 

 

 

Богач М.М. 

Фінансів, 

банківської справи 

та страхування 

fin427@ukr.net 

 

Іноземна мова  

Іноземна 

мова_Фін-22СП  

Гавришків Н.Б., 

Шуневич Б.І. 

Іноземних мов  kafedrainozmov@i.

ua 

Фінансова санація 

та банкрутство 

підприємств 

Фінансова санація 

та банкрутство 

підприємств_Фін-

22СП 

 

Богач М.М. 

Фінансів, 

банківської справи 

та страхування 

fin427@ukr.net 

 

 

Перелік заліків для студентів III курсу  

економічного факультету 

спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 
ДЗВ (оцінка землі 

та нерухомості) 

Оцінка землі та 

нерухомості_Фін-

31 

 

Радомський С.С. 

Земельного 

кадастру 

zem.kadastr@ukr.n

et 

Економіка праці 

та управління 

персоналом 

Економіка праці 

та управління 

персоналом_Фін-

31 

 

Синюк О.В. 

Менеджменту ім. 

проф. Є.В. 

Храпливого 

men.org.lnau@gma

il.com 

 

 

Перелік заліків для студентів IV курсу  

економічного факультету 

спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” 
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ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 
Банківські 

операції та 

безпека 

банківської 

діяльності 

Банківські 

операції та 

безпека 

банківської 

діяльності_Фін-41 

Содома Р.І. Фінансів, 

банківської справи 

та страхування 

fin427@ukr.net 

 

Соціальний захист Соціальний 

захист_Фін-41 

Марків Г.В. Фінансів, 

банківської справи 

та страхування 

fin427@ukr.net 

 

Бюджетування 

діяльності 

суб’єктів 

господарювання 

Бюджетування 

діяльності 

суб’єктів 

господарювання_

Фін-41 

 

Східницька Г.В. 

Фінансів, 

банківської справи 

та страхування 

fin427@ukr.net 

 

Іноземна мова  

Іноземна 

мова_Фін-41  

Гавришків Н.Б., 

Городецька Н.Г. 

Іноземних мов  kafedrainozmov@i.

ua 

 

Перелік заліків для студентів I курсу 

економічного факультету 

спеціальності 051 “Економіка” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 
Іноземна мова  

 

Іноземна 

мова_Ек-11 

 

Турчин І.М., 

Городецька Н.Г. 

Іноземних мов  kafedrainozmov@i.

ua 

Підприємництво 

та бізнес-культура 

Підприємництво 

та бізнес-

культура_Ек-11 

 

Губені Ю.Е. 

Підприємництва, 

торгівлі та 

біржової 

діяльності 

ptb_lnau@ukr.net 

Техніка та 

технології в АПК 

Техніка та 

технології в 

АПК_Ек-11 

Павкович С.Я. Тваринництва та 

кормови-

робництва 

tvarynnyctvo@ukr.

net 

 

Перелік заліків для студентів I курсу (скороченої програми) 

економічного факультету 

спеціальності 051 “Економіка” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 
ДЗВ (оцінка землі 

та нерухомості) 

Оцінка землі та 

нерухомості_Ек-

12СП 

 

Радомський С.С. 

Земельного 

кадастру 

zem.kadastr@ukr.n

et 

Логістика Логістика_Ек- Черевко Д.Г. Менеджменту ім. men.org.lnau@gma
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mailto:fin427@ukr.net
mailto:fin427@ukr.net
mailto:kafedrainozmov@i.ua
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12СП проф. Є.В. 

Храпливого 

il.com 

 

 

Перелік заліків для студентів II курсу 

економічного факультету 

спеціальності 051 “Економіка” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 
Іноземна мова Іноземна 

мова_Ек-21 

Добровольська С.Р. Іноземних мов  kafedrainozmov@i.

ua 

Інформатика 

(інформаційні 

системи в 

економіці) 

нформаційні 

системи в 

економіці_Ек-21 

 

 

Фединець В.О. 

Автоматизації та 

комп’ютерно-

інтегрованих 

технологій 

ovl2407@ukr.net 

 

 

Перелік заліків для студентів II курсу (скороченої програми) 

економічного факультету 

спеціальності 051 “Економіка” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 

Організація 

виробництва та 

планування і 

контроль на 

підприємстві 

Організація 

виробництва та 

планування і 

контроль на 

підприємстві_Ек-

22СП 

Балаш Л.Я. Менеджменту ім. 

проф. Є.В. 

Храпливого 

men.org.lnau@gma

il.com 

 

Інтелектуальна 

власність 

Інтелектуальна 

власність_Ек-

22СП 

Черевко Г.В. Економіки  kafedra_ekon@ukr.

net 

Іноземна мова Іноземна 

мова_Ек-22СП 

Куцин О.Т. Іноземних мов  kafedrainozmov@i.

ua 

 

Перелік заліків для студентів III курсу  

економічного факультету 

спеціальності 051 “Економіка” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 
ДЗВ (оцінка землі 

та нерухомості) 

Оцінка землі та 

нерухомості_Ек-

31 

 

Радомський С.С. 

Земельного 

кадастру 

zem.kadastr@ukr.n

et 

Логістика Логістика_Ек-31 Черевко Д.Г. Менеджменту ім. 

проф. Є.В. 

men.org.lnau@gma

il.com 

mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:kafedrainozmov@i.ua
mailto:kafedrainozmov@i.ua
mailto:ovl2407@ukr.net
mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:kafedra_ekon@ukr.net
mailto:kafedra_ekon@ukr.net
mailto:kafedrainozmov@i.ua
mailto:kafedrainozmov@i.ua
mailto:zem.kadastr@ukr
mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:men.org.lnau@gmail.com


Храпливого  

 

Перелік заліків для студентів IV курсу  

економічного факультету 

спеціальності 051 “Економіка” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 

Організація 

виробництва та 

планування і 

контроль на 

підприємстві 

Організація 

виробництва та 

планування і 

контроль на 

підприємстві_Ек-

41 

Балаш Л.Я. Менеджменту ім. 

проф. Є.В. 

Храпливого 

men.org.lnau@gma

il.com 

 

Інтелектуальна 

власність 

Інтелектуальна 

власність_Ек-41 

Черевко Г.В. Економіки  kafedra_ekon@ukr.

net 

Іноземна мова Іноземна 

мова_Ек-41 

Куцин О.Т. Іноземних мов  kafedrainozmov@i.

ua 

 

Перелік заліків для студентів I курсу 

економічного факультету 

спеціальності 073 “Менеджмент” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 

Іноземна мова  

Іноземна 

мова_МО-11  

Шуневич Б.І. Іноземних мов  kafedrainozmov@i.

ua 

Техніка та 

технології в АПК 

Техніка та 

технології в 

АПК_МО-11 

Павкович С.Я. Тваринництва та 

кормови-

робництва 

tvarynnyctvo@ukr.

net 

Економіко-

математичне 

моделювання та 

економетрія 

Економіко-

математичне 

моделювання та 

економетрія_МО-

11 

Лиса О.В. Автоматизації та 

комп’ютерно-

інтегрованих 

технологій 

ovl2407@ukr.net 

 

 

Перелік заліків для студентів I курсу (скороченої програми) 

економічного факультету 

спеціальності 073 “Менеджмент” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 
ДЗВ (оцінка землі 

та нерухомості) 

Оцінка землі та 

нерухомості_МО-

12СП 

Шпік Н.Р. Земельного 

кадастру 

zem.kadastr@ukr.n

et 

mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:kafedra_ekon@ukr.net
mailto:kafedra_ekon@ukr.net
mailto:kafedrainozmov@i.ua
mailto:kafedrainozmov@i.ua
mailto:kafedrainozmov@i.ua
mailto:kafedrainozmov@i.ua
mailto:ovl2407@ukr.net
mailto:zem.kadastr@ukr


Методи прийняття 

управлінських 

рішень 

Методи прийняття 

управлінських 

рішень_МО-12СП 

Тибінка Г.І. Менеджменту ім. 

проф. Є.В. 

Храпливого 

men.org.lnau@gma

il.com 

 

 

Перелік заліків для студентів II курсу 

економічного факультету 

спеціальності 073 “Менеджмент” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 
Іноземна мова Іноземна 

мова_МО-21 

Куцин О.Т., 

Городецька Н.Г. 

Іноземних мов  kafedrainozmov@i.

ua 

Системи 

технологій 

Системи 

технологій_МО-

21 

Михалюк Н.І. Менеджменту ім. 

проф. Є.В. 

Храпливого 

men.org.lnau@gma

il.com 

 

 

Перелік заліків для студентів II курсу (скороченої програми) 

економічного факультету 

спеціальності 073 “Менеджмент” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 
Креативний 

менеджмент 

Креативний 

менеджмент_МО-

22СП 

Антонюк Р.Р. Менеджменту ім. 

проф. Є.В. 

Храпливого 

men.org.lnau@gma

il.com 

 

Контролінг Контролінг_МО-

22СП 

Більський І.Б. Менеджменту ім. 

проф. Є.В. 

Храпливого 

men.org.lnau@gma

il.com 

Іноземна мова  

Іноземна 

мова_МО-22СП  

Гуня Л.М., 

Городецька Н.Г. 

Іноземних мов  kafedrainozmov@i.

ua 

БЖД та охорона 

праці (диф. залік) 

БЖД та охорона 

праці_МО-22СП 

 

 

Мазур І.Б. 

Управління 

проектами та 

безпеки 

виробництва 

ivanhorod@gmail.c

om 

 

Перелік заліків для студентів III курсу  

економічного факультету 

спеціальності спеціальності 073 “Менеджмент” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 
ДЗВ (правила 

дорожнього руху) 

Правила 

дорожнього 

руху_МО-31 

Правила 

Шевчук В.В. Автомобілів та 

тракторів 

shevtyk@meta.ua 

mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:kafedrainozmov@i.ua
mailto:kafedrainozmov@i.ua
mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:kafedrainozmov@i.ua
mailto:kafedrainozmov@i.ua
mailto:ivanhorod@gmail.com
mailto:ivanhorod@gmail.com
mailto:shevtyk@meta.ua


дорожнього 

руху_МО-32 

Методи прийняття 

управлінських 

рішень 

Методи прийняття 

управлінських 

рішень_МО-31 

Методи прийняття 

управлінських 

рішень_МО-32 

Тибінка Г.І. Менеджменту ім. 

проф. Є.В. 

Храпливого 

men.org.lnau@gma

il.com 

 

 

Перелік заліків для студентів IV курсу  

економічного факультету 

спеціальності 073 “Менеджмент” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 
Контролінг Контролінг_МО-

41 

Більський І.Б. Менеджменту ім. 

проф. Є.В. 

Храпливого 

men.org.lnau@gma

il.com 

 

Іноземна мова  

Іноземна 

мова_МО-41 

Шуневич Б.І., 

Городецька Н.Г. 

Іноземних мов  kafedrainozmov@i.

ua 

Менеджмент 

економічної 

безпеки 

Менеджмент 

економічної 

безпеки_МО-41 

Дубневич Ю.В. Менеджменту ім. 

проф. Є.В. 

Храпливого 

men.org.lnau@gma

il.com 

 

 

Перелік заліків для студентів I курсу 

економічного факультету 

спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 

Іноземна мова 

Іноземна 

мова_Мев-11 

Опир М.Б. Іноземних мов  kafedrainozmov@i.

ua 

Діловий протокол 

та етикет 

Діловий протокол 

та етикет_Мев-11 

Брух О.О. Міжнародних 

економічних 

відносин та 

маркетингу 

lnau-mek@ukr.net 

 

Техніка та 

технології в АПК 

Техніка та 

технології в 

АПК_Мев-11 

Павкович С.Я. Тваринництва та 

кормови-

робництва 

tvarynnyctvo@ukr.

net 

 

Перелік заліків для студентів I курсу (скороченої програми) 

економічного факультету 

спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:kafedrainozmov@i.ua
mailto:kafedrainozmov@i.ua
mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:kafedrainozmov@i.ua
mailto:kafedrainozmov@i.ua
mailto:lnau-mek@ukr.net


адреса 
ДЗВ (оцінка землі 

та нерухомості) 

Оцінка землі та 

нерухомості_Мев-

12СП 

Шпік Н.Р. Земельного 

кадастру 

zem.kadastr@ukr.n

et 

Іноземна мова Іноземна 

мова_Мев-12СП 

Опир М.Б. Іноземних мов  kafedrainozmov@i.

ua 

 

Перелік заліків для студентів II курсу 

економічного факультету 

спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 
Іноземна мова Іноземна 

мова_Мев-21 

Опир М.Б. Іноземних мов  kafedrainozmov@i.

ua 

Інформатика 

(інформаційні 

системи в галузі)  

Інформаційні 

системи в 

галузі_Мев-21  

Вєніков Д.П. Автоматизації та 

комп’ютерно-

інтегрованих 

технологій 

ovl2407@ukr.net 

 

Теорія обліку і 

облік у 

зарубіжних 

країнах 

Теорія обліку і 

облік у 

зарубіжних 

країнах_Мев-21 

Поверляк Т.І. Обліку та 

оподаткування 

lnau-oblik@ukr.net 

 

 

Перелік заліків для студентів II курсу (скороченої програми) 

економічного факультету 

спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 
Міжнародний 

ринок праці і 

зайнятості (диф. 

залік) 

Міжнародний 

ринок праці і 

зайнятості_Мев-

22СП 

Когут М.В. Міжнародних 

економічних 

відносин та 

маркетингу 

lnau-mek@ukr.net 

 

Міжнародний 

менеджмент (диф. 

залік)  

Міжнародний 

менеджмент_Мев-

22СП  

Бінерт О.В. Менеджменту ім. 

проф. Є.В. 

Храпливого 

men.org.lnau@gma

il.com 

 

 

Перелік заліків для студентів III курсу  

економічного факультету 

спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 
Іноземна мова  Іноземна Опир М.Б. Іноземних мов  kafedrainozmov@i.

mailto:zem.kadastr@ukr
mailto:kafedrainozmov@i.ua
mailto:kafedrainozmov@i.ua
mailto:kafedrainozmov@i.ua
mailto:kafedrainozmov@i.ua
mailto:ovl2407@ukr.net
mailto:lnau-oblik@ukr.net
mailto:lnau-mek@ukr.net
mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:kafedrainozmov@i.ua


мова_Мев-31 

Іноземна 

мова_Мев-32  

ua 

ДЗВ (правила 

дорожнього руху) 

Правила 

дорожнього 

руху_Мев-31 

Правила 

дорожнього 

руху_Мев-32 

Шевчук В.В. Автомобілів та 

тракторів 

shevtyk@meta.ua 

 

Перелік заліків для студентів IV курсу  

економічного факультету 

спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 
Міжнародний 

ринок праці і 

зайнятості (диф. 

залік) 

Міжнародний 

ринок праці і 

зайнятості_Мев-

41 

Когут М.В. Міжнародних 

економічних 

відносин та 

маркетингу 

lnau-mek@ukr.net 

 

Міжнародний 

менеджмент (диф. 

залік)  

Міжнародний 

менеджмент_Мев-

41  

Бінерт О.В. Менеджменту ім. 

проф. Є.В. 

Храпливого 

men.org.lnau@gma

il.com 

 

 

Перелік заліків для студентів I курсу 

економічного факультету 

спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 
Іноземна мова  

 

Іноземна 

мова_Птб-11  

 

Турчин І.М., 

Городецька Н.Г. 

Іноземних мов  kafedrainozmov@i.

ua 

Підприємництво 

та бізнес-культура 

Підприємництво 

та бізнес-

культура_Птб-11 

 

Губені Ю.Е. 

Підприємництва, 

торгівлі та 

біржової 

діяльності 

ptb_lnau@ukr.net 

Техніка та 

технології в АПК 

Техніка та 

технології в 

АПК_Птб-11 

Павкович С.Я. Тваринництва та 

кормови-

робництва 

tvarynnyctvo@ukr.

net 

 

Перелік заліків для студентів I курсу (скороченої програми) 

економічного факультету 

спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  Прізвище Кафедра 

mailto:kafedrainozmov@i.ua
mailto:shevtyk@meta.ua
mailto:lnau-mek@ukr.net
mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:kafedrainozmov@i.ua
mailto:kafedrainozmov@i.ua


Moodle екзаменатора назва електрона 

адреса 
ДЗВ (оцінка землі 

та нерухомості) 

Оцінка землі та 

нерухомості_Птб-

12СП 

Шпік Н.Р. Земельного 

кадастру 

zem.kadastr@ukr.n

et 

Економіка праці 

та управління 

персоналом 

Економіка праці 

та управління 

персоналом_Птб-

12СП 

 

Федик О.В.  

Менеджменту ім. 

проф. Є.В. 

Храпливого 

men.org.lnau@gma

il.com 

 

Логістика Логістика_Птб-

12СП 

Тибінка Г.І. Менеджменту ім. 

проф. Є.В. 

Храпливого 

men.org.lnau@gma

il.com 

 

 

Перелік заліків для студентів II курсу 

економічного факультету 

спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 
Іноземна мова Іноземна 

мова_Птб-21 

Куцин О.Т. Іноземних мов  kafedrainozmov@i.

ua 

Інформатика 

(інформаційні 

системи в бізнесі) 

Інформаційні 

системи в 

бізнесі_Птб-21 

 

 

Вєніков Д.П. 

Автоматизації та 

комп’ютерно-

інтегрованих 

технологій 

ovl2407@ukr.net 

 

 

Перелік заліків для студентів II курсу (скороченої програми) 

економічного факультету 

спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 
Логістика Логістика_Птб-

22СП 

Дубневич Ю.В. Менеджменту ім. 

проф. Є.В. 

Храпливого 

men.org.lnau@gma

il.com 

 

Іноземна мова 

Іноземна 

мова_Птб-22СП 

Куцин О.Т. Іноземних мов  kafedrainozmov@i.

ua 

Стратегічне 

управління в 

підприємництві 

Стратегічне 

управління в 

підприємництві_П

тб-22СП 

Бондарчук В.В. Менеджменту ім. 

проф. Є.В. 

Храпливого 

men.org.lnau@gma

il.com 

 

 

Перелік заліків для студентів III курсу  

економічного факультету 

спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

mailto:zem.kadastr@ukr
mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:kafedrainozmov@i.ua
mailto:kafedrainozmov@i.ua
mailto:ovl2407@ukr.net
mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:kafedrainozmov@i.ua
mailto:kafedrainozmov@i.ua
mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:men.org.lnau@gmail.com


Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 
ДЗВ (аграрна 

логістика, правила 

дорожнього руху) 

Аграрна 

логістика, правила 

дорожнього 

руху_Птб-31 

Попівняк Р.Б., 

Шевчук В.В. 

Менеджменту ім. 

проф. Є.В. 

Храпливого 

Автомобілів та 

тракторів 

men.org.lnau@gma

il.com 

shevtyk@meta.ua 

Економіка праці 

та управління 

персоналом 

Економіка праці 

та управління 

персоналом_Птб-

31 

 

Федик О.В. 

Менеджменту ім. 

проф. Є.В. 

Храпливого 

men.org.lnau@gma

il.com 

 

Логістика Логістика_Птб-31 Тибінка Г.І.  Менеджменту ім. 

проф. Є.В. 

Храпливого 

men.org.lnau@gma

il.com 

 

 

Перелік заліків для студентів IV курсу  

економічного факультету 

спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 
Логістика Логістика_Птб-41 Дубневич Ю.В. Менеджменту ім. 

проф. Є.В. 

Храпливого 

men.org.lnau@gma

il.com 

 

Іноземна мова 

Іноземна 

мова_Птб-41 

Куцин О.Т. Іноземних мов  kafedrainozmov@i.

ua 

Стратегічне 

управління в 

підприємництві 

Стратегічне 

управління в 

підприємництві_П

тб-41 

Бондарчук В.В. Менеджменту ім. 

проф. Є.В. 

Храпливого 

men.org.lnau@gma

il.com 

 

 

Перелік заліків для студентів I курсу 

економічного факультету 

спеціальності 075 “Маркетинг” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 

Іноземна мова 

Іноземна 

мова_Марк-11 

Опир М.Б. Іноземних мов  kafedrainozmov@i.

ua 

Діловий протокол 

та етикет 

Діловий протокол 

та етикет_Марк-

11 

Брух О.О. Міжнародних 

економічних 

відносин та 

маркетингу 

lnau-mek@ukr.net 

 

Техніка та 

технології в АПК 

Техніка та 

технології в 

АПК_Марк-11 

Павкович С.Я. Тваринництва та 

кормови-

робництва 

tvarynnyctvo@ukr.

net 

 

mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:shevtyk@meta.ua
mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:kafedrainozmov@i.ua
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mailto:men.org.lnau@gmail.com
mailto:men.org.lnau@gmail.com
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mailto:lnau-mek@ukr.net


Перелік заліків для студентів I курсу (скороченої програми)  

економічного факультету 

спеціальності 075 “Маркетинг” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 
Іноземна мова  Іноземна 

мова_Марк-12СП  

Опир М.Б. Іноземних мов  kafedrainozmov@i.

ua 

ДЗВ (оцінка землі 

та нерухомості) 

Оцінка землі та 

нерухомості_Мар

к-12СП 

Шпік Н.Р. Земельного 

кадастру 

zem.kadastr@ukr.n

et 

 

Перелік заліків для студентів I курсу 

економічного факультету 

спеціальності 081 “Право” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 

Іноземна мова 

Іноземна 

мова_Пр-11 

Турчин І.М. Іноземних мов  kafedrainozmov@i.

ua 

Логіка Логіка_Пр-11 

Копитко А.Д.,  

Сас І.М. 

Гуманітарної 

освіти 

kaf_filosofii_lnau@ 

ukr.net 

Історія держави і 

права  

Історія держави і 

права_Пр-11  

Наконечний Р.А. Гуманітарної 

освіти 

kaf_filosofii_lnau@ 

ukr.net 

Українська  мова 

(за професійним 

спрямуванням) 

(диф. залік) 

Українська  мова 

(за професійним 

спрямуванням) 

_Пр-11  

Куза А.М. Гуманітарної 

освіти 

kaf_filosofii_lnau@ 

ukr.net 

 

Перелік заліків для студентів I курсу (скороченої програми)  

економічного факультету 

спеціальності 081 “Право” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 
ДЗВ (оцінка землі 

та нерухомості) 

Оцінка землі та 

нерухомості_Пр-

12СП 

Шпік Н.Р. Земельного 

кадастру 

zem.kadastr@ukr.n

et 

Право 

інтелектуальної 

власності  

Право 

інтелектуальної 

власності_Пр-

12СП  

Черево Г.В. Економіки  kafedra_ekon@ukr.

net 

Фінансове право Фінансове 

право_Пр-12СП 

Бурда С.Я. Права  pravo_lnau@ukr.ne

t 

 

mailto:kafedrainozmov@i.ua
mailto:kafedrainozmov@i.ua
mailto:zem.kadastr@ukr
mailto:kafedrainozmov@i.ua
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Перелік заліків для студентів I курсу 

економічного факультету 

спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 

Елементи та 

пристрої 

автоматики 

Елементи та 

пристрої 

автоматики_Акт-

11 

Чубик Р.В. Інформаційних 

систем та 

технологій 

r.chubyk@gmail.co

m 

 

Економічна теорія 

Економічна 

теорія_Акт-11 

Колач С.М.  Економіки  kafedra_ekon@ukr.

net 

Іноземна мова Іноземна 

мова_Акт-11 

Турчин І.М., Городецька 

Н.Г. 

Іноземних мов  kafedrainozmov@i.

ua 

 

Перелік заліків для студентів I курсу (скороченої програми)  

економічного факультету 

спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” 

ОС “Бакалавр” 

у ІІ семестрі  2019-2020 н.р. 

Дисципліна назва курсу у  

Moodle 

Прізвище 

екзаменатора 

Кафедра 

назва електрона 

адреса 
ДЗВ (оцінка землі 

та нерухомості) 

Оцінка землі та 

нерухомості_Акт-

12СП 

Шпік Н.Р. Земельного 

кадастру 

zem.kadastr@ukr.n

et 

Іноземна мова  

Іноземна 

мова_Акт-12СП  

Турчин І.М., 

Городецька Н.Г. 

Іноземних мов  kafedrainozmov@i.

ua 

Вища математика  

Вища 

математика_Акт-

12СП  

Косарчин В.І. Вищої математики mat.lnau@ ukr.net 
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