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1. Опис дисципліни
Найменування показника
Обов'язкова (для студентів
спеціальності "назва спеціальності")
/ вибіркова дисципліна
Семестр
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції, години
Практичні/семінарські, годин
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин
Вид контролю

Характеристика дисципліни
Вибіркова для студентів
спеціальності 071 «Облік і
оподаткування»
Весняний
3
90
1
4
4
82
залік

2. Програма дисципліни
Мета дисципліни - формування сучасної системи знань з теорії і
практики бухгалтерського обліку в банках.
Завдання - теоретична підготовка студентів з питань загальні
теоретичні засади і принципи бухгалтерського обліку в банках, облік
капіталу банку, облік доходів та витрат банку, облік касових операцій, облік
розрахункових операцій банку, облік операцій із кредитування, облік
депозитних операцій банку, облік операцій банку з цінними паперами, облік
операцій банку в іноземній валюті, облік операцій банку з основними
засобами та нематеріальними активами, облік лізингових операцій банку, а
також практична підготовка з метою придбання вмінь та навичок
ознайомлення із завданнями обліку за різними його напрямами; засвоєння
техніки документальною оформлення операцій у первинних облікових
документах та методики реєстрації облікової інформації у системі рахунків;
ознайомлення з методикою формування звітних показників за даними
бухгалтерського обліку в банках.
Предмет: активи та пасиви банківських установ.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках
2. Облік капіталу.
3. Облік касових операцій.
4. Облік розрахункових операцій.
5. Облік операцій з кредитування.
6. Облік депозитних операцій.
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7. Облік операцій з цінними паперами.
8. Облік операцій в іноземній валюті.
9. Облік операцій з основними засобами.
10. Облік операцій з нематеріальними активами.
11. Облік операцій з лізингу.
12. Облік доходів і витрат. Звітність банківських установ.
3. Структура дисципліни
Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин (заочна форма навчання)
у тому числі
усього
л
п/с
лаб
срс
Змістовий модуль 1. Основи побудови бухгалтерського обліку і організація його процесу
в комерційних банках України
6
6
Тема 1. Загальні

основи і принципи
бухгалтерського
обліку в банках
Тема 2. Облік капіталу
Тема 3. Облік касових
операцій
Тема
4.
Облік
розрахункових
операцій
Тема
5.
Облік
операцій
з
кредитування
Тема 6. Облік
депозитних операцій
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0,5

0,5

-

6

7

0,5

0,5

-

6

6

-

-

6

7

0,5

0,5

6

7

0,5

0,5

6

Разом за змістовим
40
2,0
2,0
36
модулем 1
Змістовий модуль 2. Облік господарських операцій та формування фінансових
результатів діяльності банку
6
6
Тема 7. Облік

операцій з цінними
паперами
Тема 8. Облік
операцій в іноземній
валюті
Тема 9. Облік
операцій з основними
засобами
Тема 10. Облік
операцій з
нематеріальними
активами
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0,5

0,5

-

8

9

0,5

0,5

-

8

8

-

-

8
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Тема 11. Облік

9

0,5

0,5

8

9

0,5

0,5

8

50

2,0

2,0

46

90

4

4

операцій з лізингу
Тема 12. Облік
доходів і витрат.
Звітність банківських
установ.
Разом за змістовим
модулем 2
Усього годин

-

82

4. Теми семінарських занять
№
Вид та тема семінарського (практичного) заняття
Кількість годин
з/п
Змістовий модуль 1. Основи побудови бухгалтерського обліку і організація його процесу
в комерційних банках України
1 Семінар – дискусія

Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в
банках
2

Семінар запитань і відповідей

0,5

Облік капіталу
3

Семінар з виконанням практичних задач

0,5

Облік касових операцій
4

Семінар з виконанням практичних задач

Облік розрахункових операцій
5

Семінар з виконанням практичних задач

0,5

Облік операцій з кредитування
6

Семінар з виконанням практичних задач

7

Змістовий модуль 2. Облік господарських операцій та формування фінансових
результатів діяльності банку
Семінар з виконанням практичних задач

0,5

Облік депозитних операцій

Облік операцій з цінними паперами
8

Семінар з виконанням практичних задач

0,5

Облік операцій в іноземній валюті
9

Семінар запитань і відповідей

0,5

Облік операцій з основними засобами
10

Семінар з виконанням практичних задач

-

Облік операцій з нематеріальними активами
11

Семінар запитань і відповідей

0,5

Облік операцій з лізингу
12

Семінар з виконанням практичних задач

0,5

Облік доходів і витрат. Звітність банківських установ
Всього

4

4

5. Індивідуальні завдання
1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.
3. Добір інформації щодо проблемних питань удосконалення
бухгалтерського обліку в банках в Україні.
4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських,
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.
5.
Відповідно до розділу ІІІ Методичних рекомендацій для
вивчення дисципліни «Облік у банках» виконати одне із завдань,
запропонованих у темах розділу (метод закріплення завдання за студентом
визначається викладачем).
6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Тема

Змістовий
модуль 1.
Основи
побудови
бухгалтерськог
о обліку і
організація
його процесу в
комерційних
банках України

Кількість
годин
самостійної
роботи

Зміст самостійної роботи

36

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: організація обліку
в банках. Роль, значення обліку в комерційних банках.
Система обліку. Вимоги, які задовольняє система
бухгалтерського обліку. Види обліку в комерційних
банках. Мето дологічні основи ф інансового обліку в
банках. Об'єкти фінансового обліку. Міжнародні
аспекти бу хгалтерського обліку та їх су ть. Склад і
загальна характеристика міжнародних стандар тів
обліку. Законодавча і нормативна база організації
бухгалтерського
обліку
в
банку.
Об'є кти
бухгалтерського обліку, класиф ікація бу хгалтерських
рахунків і методи реєстрації банківських операцій в
бухгалтерських реєстрах. Зміст і вимоги до організації
обліково-операційної роботи. Особливості побудови
Плану рахунків: мультивалютність, подвійний запис
операцій за позабалансовими рахунками, нові вимоги
до аналітичних рахунків, наявність управлінського
обліку. Принципи побудови Плану рахунків:
безперервність
діяльності,
стабільність
правил
бухгалтерського обліку; обачливість; нарахування
до хо дів та вида тків;
дата операції; окреме
відображення активів та пасивів; прийнятість вхідного
балансу; перевага змісту над формою; оцінка;
відкритість; консолідація, су ттєвість.
Класифікація рахунків в Плані рахунків за видами
контрагентів, характером операцій і ступенем
зниження ліквідності. Характеристика капіталу
комерційного банку як залишкового інтересу банку в
активах за вираху ванням зобов'язань. Структура
балансових рахунків класу 5 Плану рахунків. Капітал
банку. Порядок обліку операцій під час формування
статутного фонду до реєстрації комерційного банку за
тимчасовим рахунком у регіональному управлінні
Національного банку. Облік сум несплаченого та

Засоби
діагностики
Тестування,
виконання
індивідуального
завдання
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сплаченого зареєстрованого стату тного капіталу
банку, облік операцій щодо розрахунків з акціонерами
за несплаченим стату тним фондом. Бухгалтерський
облік емісійних різниць у процесі первинного
розміщення акцій.
Облік операцій з викупу банком акцій власної емісії та
їх по дальшої реалізації. Бу хгалтерський облік
операцій, пов'язаних із нарахуванням дивідендів та
розрахунками
з
акціонерами
(засновниками).
Відображення в системі рахунків бу хгалтерського
обліку фінансового результату по точного року та його
розподілу. Облік операцій з формування фондів
комерційного банку за раху нок нерозподіленого
прибутку. Основні нормативні документи, що
регламентують організацію емісійно-касово ї роботи в
установах банків. Порядок здійснення касових
операцій у прибуткових і видаткових касах. Облік
операцій, що проводяться веч ірніми касами та касами
перерахунку. Порядо к роботи кас банків при
підприємствах і організаціях. Обробка, формування і
пакування грошових б ілетів, монет і валютних
цінностей.
Організація
резервних
фондів
Національного банку України. Порядо к підкріплення
операційних кас установ комерційного банку під час
роботи через консолідований кореспондентський
Рахунок. Інкасація грошової виручки інкасаторами
банків. Об лік даних операцій. Порядок заключення
операційної каси комерційних банків. Загальна схема
документообігу під час виконання касових операцій
установами банків. принципи побудови платіжних
рахунків у балансі. Ознаки платіжних рахунків.
Характеристика рахунків, |що відкриваються клієнтам
у комерційних банках: поточні, депозитні (вкладні) у
національній та іноземній валюті, поточні бюджетні у
національній валюті України. Перелік документів, що
подаються до банку для відкриття рахунків.
Особливості відкриття рахунків у національній валюті
фізичним особам: розрахункові та вкладні рахунки
громадян. Механізм дії тимчасових рахунків для
зарахування коштів, що вносяться засновниками до
статутного фонду. Порядок їх відкриття та закриття.
Режим функціонування рахунків типу «Н» та типу
«П». Особливості відкриття рахунків військовим
частинам. Відкриття уповноваженими банками
України рахунків в іноземній валюті: по точних —
суб'єктам господарсько ї діяльності та фізичним особам
— нерезидентам. Порядок зараху вання та списання
коштів із цих рахунків. Режим поточних рахунків в
іноземній
валюті
офіційних
представництв,
представництв юридичних осіб-нерезидентів. Облік
операцій при розрахунках платіжними дорученнями.
Порядок і мето дика обліку операцій при розрахунках
вимогами-дорученнями. Методика обліку операцій
при
розрахунках
акредитивами.
Класифікація
акредитивів. Характеристика груп балансових та
позабалансових рахунків для фінансового обліку
залучення (розміщення) депозитів, сплати витрат та
отримання до хо ду за ними.
Класифікація депозитів за економічним змістом та
строкам використання коштів. Активні і пасивні
депозитні операції та відображення результатів їх
проведення у ф інансовій звітності. Об лік номіналу
депозиту. Вплив мето ду виплати процентів (за періо д
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Змістовий
модуль 2.
Облік
господарських
операцій та
формування
фінансових
результатів
діяльності
банку

46

або на період) на облік номіналу депозиту. Облік
процентних витрат. Розрахунок нарахованих процен тів
за простою (номінальною) або складною (фактичною)
процентною ставкою. Зміст обліково ї політики банку
щодо використання метода нарахування процентів за
депозитними операціями. Облік операцій з погашення
депозиту. Організація внутр ішнього бу хгалтерського
контролю за проведенням депозитних операцій.
Джерела [1, 2, 3, 11 ].
2. Самотестування.
3. Підготовка до індивідуального завдання
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: класифікація цінних
паперів за видами сплати до хо ду: цінні папери з
визначеним прибутком та цінні папери з невизначеним
прибутком. Форми випуску цінних паперів. Структура
балансових
та
позабалансових рахунків
для
фінансового обліку операцій з розміщення, обігу,
сплати до хо ду та по гашення власних і придбаних
цінних папер ів. Об лік вкладення банку в боргові цінні
папери з метою продажу та на інвестиції. Облік
амортизації дисконту (премії) за борговими цінними
паперами. Облік операцій реалізації (продажу )
інвестиційних цінних паперів у цінні папери на
продаж. Облік операцій з випуску та реалізації власних
боргових зобов'язань банку у вигляді векселів та
ощадних сертифікатів. Облік нарахування до хо дів
(витрат) за операціями з цінними паперами:
процентних, комісійних, торговельних та інших.
Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: характеристика
валютних операцій, здійснюваних комерційними
банками, та їх типи. Ідентифікація валютних операцій
за параметрами аналітичного обліку.Взаємозв'язок між
валютними операціями та рахунками ностро. Валютна
позиція банку за окремими видами валют та її
врахування в системі бу хгалтерського обліку при
здійсненні обмінних операцій в іноземній валюті.
Типи операцій, що впливають на розмір відкрито ї
валютної позиції банку.
Бу хгалтерський облік готівкових обмінних операцій в
іноземній валюті. Особливості об ліку операцій купівлі
одніє ї іноземної валюти за іншу іноземну валюту.
Облік до хо дів (видатків) за операціями, що здійснені в
іноземній валюті. Облік результатів за обмінними
операціями. Коригування статей балансу при зміні
валютних
курсів.
Відображення
результатів
коригування в системі рахунків бу хгалтерського
обліку. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: економічний зміст
основних засобів. Методика обліку надходження та
вибуття основних засобів. Амортизація основних
засобів. Зменшення корисності основних засобів.
Переоцінка основних засобів. Порядок відображення в
обліку результатів інвентаризації основних засобів.
Економічний зміст нематеріальних активів. Методика
обліку створення нематеріальних активів. Порядок
відображення в обліку. Переоцінка нематеріальних
активів. Порядок підтримання об’єктів нематеріальних
активів у робочому стані. Застава нематеріальних
активів. Порядок відображення в обліку результатів
інвентаризації нематеріальних активів. економічний
зміст лізингово ї операції. Фінансовий і оперативний

Тестування,
виконання
індивідуального
завдання

7

лізинг. Врахування основних засобів, переданих
(отриманих) у фінансовий лізинг за меншою з дво х
вартостей: теперішньою або ринковою.
Відображення в обліку операцій, здійснюваних
лізинго давцем
та лізингоодержувачем
у
разі
фінансового лізингу. Об лік нараху вання до хо дів
лізинго давцем та витрат — лізингоодержувачем.
структура класів 6 і 7 («До хо ди» і « Витрати») Плану
рахунків. Економічна характеристика банківських та
небанківських до хо дів (витрат) банку. Бу хгалтерський
облік процентних та комісійних до хо дів і витрат банку
за принципами міжнародних стандартів обліку :
нарахування; відповідності; обережності. Порядо к
закриття рахунків до хо дів (витрат) та підрахуно к
фінансових результатів поточного року, облік
нарахування, сплати по датку на прибуток та
розрахунків з бюджетом за податком на додану
вартість. Відображення зазначених операцій у системі
фінансового та податково го обліку.
Джерело [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12].
2. Самотестування.
3. Підготовка до індивідуального завдання.

Разом

82
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1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

7. Результати навчання
Розуміння організації обліку в банках. Роль, значення обліку в комерційних
банках. Система обліку.
Знання характеристики капіталу комерційного банку як залишкового інтересу
банку в активах за вирахуванням зобов'язань. Структура балансових рахунків
класу 5 Плану рахунків. Капітал банку .
Знання особливостей обліку здійснення касових операцій у прибуткових і
видаткових касах. Облік операцій, що проводяться вечірніми касами та касами
перерахунку. Порядок роботи кас банків при підприємствах і організаціях.
Обробка, формування і пакування грошових білетів, монет і валютних цінностей.
Знання обліку розрахункових операцій. Ознаки платіжних рахунків.
Характеристика рахунків, |що відкриваються клієнтам у комерційних банках:
поточні, депозитні (вкладні) у національній та іноземній валюті, поточні бюджетні
у національній валюті України. Перелік документів, що подаються до банку для
відкриття рахунків. Особливості відкриття рахунків у національній валюті
фізичним особам: розрахункові та вкладні рахунки громадян.
Розуміння економічного змісту кредитних операцій. Позабалансові кредитні
операції та порядок визначення кредиту балансовим активом. Принципи
бухгалтерського обліку кредитів. Облік номіналу кредиту. Облік нарахованих
доходів. Структурна побудова Плану рахунків щодо рахунків, за якими
обліковуються кредитні операції комерційного банку. Облік гарантій за кредитами
Облік операцій зворотного репо.
Розуміння економічного змісту депозитних операцій. Класифікація депозитів за
економічним змістом та строкам використання коштів. Активні і пасивні
депозитні операції та відображення результатів їх проведення у фінансовій
звітності.
Уміння забезпечити повний і своєчасний облік цінних паперів, класифікація
цінних паперів за видами сплати доходу: цінні папери з визначеним прибутком та
цінні папери з невизначеним прибутком. Форми випуску цінних паперів.
Структура балансових та позабалансових рахунків для фінансового обліку
операцій з розміщення, обігу, сплати доходу та погашення власних і придбаних
цінних паперів.
Уміння організувати облік валютних операцій, здійснюваних комерційними
банками, та їх типи. Ідентифікація валютних операцій за параметрами
аналітичного обліку.Взаємозв'язок між валютними операціями та рахунками
ностро.
Уміння забезпечити достовірний облік основних засобів , знання економічного
змісту основних засобів. Методика обліку надходження та вибуття основних засобів.
Амортизація основних засобів..
Поняття економічного змісту нематеріальних активів. Методика обліку створення
нематеріальних активів. Порядок відображення в обліку. Переоцінка
нематеріальних активів. Порядок підтримання об’єктів нематеріальних активів у
робочому стан і.
Знання економічного змісту лізингової операції. Фінансовий і оперативний лізинг.
Врахування основних засобів, переданих (отриманих) у фінансовий лізинг за
меншою з двох вартостей: теперішньою або ринковою.
Знання структури класів 6 і 7 («Доходи» і «Витрати») Плану рахунків. Економічна
характеристика банківських та небанківських доходів (витрат) банку.
Бухгалтерський облік процентних та комісійних доходів і витрат банку за
принципами міжнародних стандартів обліку: нарахування; відповідності;
обережності. Порядок закриття рахунків доходів (витрат) та підрахунок
фінансових результатів поточного року. Звітність банківських установ.
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8. Розподіл балів, які отримують студенти впродовж семестру
Сума в
балах

Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

35

Індивідуальне
завдання

35

100

30

Шкала оцінювання: національна та ECTS
100-бальна шкала

Шкала ECTS

Національна шкала

90-100
80-89
75-79
70-74
60-69
35-59
0-34

A
B
C
D
E
FX
F

5, «відмінно»
4, «добре»
3, «задовільно»
2, «незадовільно»

9. Методичне забезпечення
1.
2.
3.
4.

Електронний конспект лекцій.
Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
Комплекти індивідуальних завдань.
Навчальна та наукова література, нормативні документи.
10. Рекомендована література

Основна
1.
2.
3.
4.

5.

Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 р. № 2121III, зі змінами та доповненнями.
Закон України Про платіжні системи та переказ коштів в Україні, від
05.04.2001 р. № 2346-III, із змінами і доповненнями.
Закон України ―Про цінні папери і фондовий ринок‖ від 23. 02.2006 р. № 3480-IV.
Інструкція про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за
експортними, імпортними та лізинговими операціями, затверджена
постановою Національного банку України від 24.03.1999 р. № 136, із змінами
і доповненими.
Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена
постановою Національного банку України від 28.08. 2001 р. № 368, зі
змінами та доповненнями.
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Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій
на території України та змін до деяких нормативно-правових актів
Національного банку України, затверджена постановою Правління
Національного банку України від 12.12.2002 р. № 502, із змінами і
доповненями.
7. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у
національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління
Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492, із змінами і
доповненнями.
8. Положення про порядок формування та використання резерву для
відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків,
затверджена постановою Правління Національного банку України від
06.07.2000 р. № 279, зі змінами і доповненнями.
9. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, в ідкриття їх
філій, представництв, відділень, затверджене постановою Національного
банку України від 31.08.2001 р. № 375, із змінами і доповненнями.
10. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних)
операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене постановою
Правління Національного банку України від 03.12.2003 р. № 516, зі змінами
внесеними постановою Правління Національного банку України від
15.09.2004 р. № 437.
11. Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за
документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними
операціями, затверджене постановою Правління Національного банку
України від 03.12.2003 р. № 514, із змінами внесеними згідно постанови
Правління Національного банку України 27.01.006 р. № 25.
12. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні,
затверджене Постановою Правління Національного банку України від
15.12.2004 № 637, із змінами, внесеними згідно з постановою Національного
банку України від 10.08.2005 р. N 277.
13.
Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків
України, затверджене Постановою Правління Національного банку України від
16.03.2006 р. № 91
6.

Допоміжна
1. Герасим П.М., Десятник О.М., Журавель Г.П. Система опотаткування та її
інформаційне – облікове запезпечення. – К.: ВД „Професіонал‖, 2012. – 736
с.
2. Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап'юк М.Я. Стандартизація обліку і аудиту
Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2012. - 350 с.
3. Литвин Н. Б. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ) [Текст] :
підручник/ Н. Б. Литвин. – [2-ге вид., доп. і перероб.]. – К.: «Центр учбової
літератури», 2017. – 676 с.
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4. Сльозко Т. М. Організація обліку: Навч. посібник. – К .: ЦУЛ, 2012.
5. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного
контролю та аналізу: Підручник. - К.: КНЕУ, 2013. - 260 с.; іл.
6. Сук Л.К., Сук П.Л. Бухгалтерський облік Навч. посіб. — 4-ге вид., перероб.
і доп. Рекомендовано МОНК.: Знання, 2013. - 507 с.
7. Фінансовий облік: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Сук Л.К., Сук П.Л. —
К., 2013. — 629 с.
8. Фінансовий облік у банках
Інформаційні ресурси:
1. www.nbuv.gov.ua/ - національна бібліотека України ім. В.І.
Вернадського, м. Київ (підручники, автореферати…)
2. www.ukrstat.gov.ua/ - Державний комітет статистики України
(статистична інформація за різними галузями економіки)
3. www.balance.ua/ - Журнал «Баланс» (статті…) Практична бухгалтерiя,
документи для роботи, податковi та iншi новини, податковий календар,
закони, постанови, накази
4. www.nibu.factor.ua/ukr/about/
інформаційно-аналітична
газета
«Податки і бухгалтерський облік» (статті…
5. www.vobu.com.ua/ - «Все про бухгалтерський облік» - газета.
Практична бухгалтерiя, документи для роботи, податковi та iншi
новини, податковий календар, закони, постанови, накази
6. www.liga.net/ - законодавчі акти, закони, бланки, облік різних
операцій, звітність
7. www.dtkt.com.ua/ - «Дебет Кредит» - журнал. Практична бухгалтерiя,
документи для роботи, податковi та iншi новини, податковий календар,
закони, постанови, накази
8. www.smida.gov.ua/ - річна звітність акціонерних компаній.
9. www.buhgalteria.com.ua/ - газета «Бухгалтерія». База аналітичних
матеріалів і нормативних документів
10. www.business.kiev.ua/ - Газета «Бізнес». Інформація про фінансові
ринки, товарні ринки, новини економіки країни

ЗАТВЕРДЖЕНО
12

Зав. кафедри
_________________Т.В. Кожухова

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ДИСЦИПЛІНИ

4

2

Змістовий модуль 2: Облік
господарських операцій та
формування
фінансових
результатів діяльності банку

4

3

Індивідуальне завдання

4

4

36

46

Грудень
2018 року

1

Змістовий модуль 1: Основи
побудови
бухгалтерського
обліку і організація його
процесу в комерційних банках
України

05.12.2018 р.

Грудень 2018
року

Назва змістового модулю

Жовтень 2018 року

№

Жовтень 2018 року

Кількість годин за видами занять та період вивчення
дисципліни
Самостійна
Лекції
Практичні
Дата поточного
робота
контролю
год. дата год. дата год. дата

20.12.2018 р.

28.12.2018 р.
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