
Дорогі друзі! 

Запрошуємо вас взяти участь у 

"ТИЖНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ – Облік і аудит" 

У програмі на вас чекають цікаві заходи, яскраві й позитивні емоції! 

 

Час проведення:  з 5 по 9 грудня 2016 р. 

Учасники: 

студенти 1-6 курсів спеціальності «Облік і аудит», викладачі кафедри ФЕБОА, викладачі та студенти 

технікумів, коледжів, вчителі, учні  шкіл (їх батьки), випускники спеціальності та УСІ бажаючі! 

 

Програма заходів 

Час Назва заходу Місце проведення 

1 день - 5 грудня 2016 р. 

Відкриття тижня "Облік і аудит" 

12.00 Урочисте відкриття тижня спеціальності. 

Привітання гостей 

Презентація кафедри – нові освітні програми 2017 Гордієнко Н.І. 
Презентація проекту «Подвійний європейський диплом» Чех Н.О. 

ауд. 506 цк 

 Кільцева оглядова екскурсія по Університету, знайомство з 

кафедрою 

від ауд. 506 цк 

5.12-9.12 Виставка фоторобіт "З життя кафедри" Червоний хол 

5.12-9.12 Виставка-конкурс плакатів "Моя професія - бухгалтер"   Червоний хол 

5.12-9.12 Інтернет-конкурси: http://ufeb.kname.edu.ua  

  Девіз спеціальності (відкритий з 20 листопада, запрошуємо усіх 
взяти участь) 

 

  Найнесподіваніше і креативне фото з тижня спеціальності   

  Найкраща презентація групи   

2 день - 6 грудня 2016 р. 

"ПАЗЛИ" 

10.15-11.30 Презентація «Прграми навчання та практики в найбільш 

іноваційному банку України» 

ауд.501 цк 

12.35-14.00 Вікторина «Цікава бухгалтерія»  

ауд.305 цк 

14.20-16.00 Квест «Фінансоманія»    

ауд.305 цк 

14.20-16.00 Податковий практикум  ауд. 424 цк 

3 день - 7 грудня 2016 р. 

Тренінговий день 

Бізнес-тренінги 

10.15-11.50 Будівельна галузь: практичні аспекти обліку і 

оподаткування - заст. гол. бух. ПАТ «Житлобуд-1» Зубенко 

А. В. 

ауд.305 цк 

http://ufeb.kname.edu.ua/


12.35-14.10 Іноваційні технології бізнес-развідки, захисту інформації - 

Євтушенко І. М. 

ауд. 305 цк 

14.20-15.55 Місце та роль системи  вищої освіти  в сучасному 

суспільстві (президент ГК «Фактор» Політучий С. Я.) 

ауд. 506 цк 

4 день – 8 грудня 2016 р. 

Практикуми 

10.15-11.55 Практикум на тему «Зоощаджуй» чи «Як створити 

фінансову подушку безпеки» 

ауд. 234 етк 

12.00-14.00 Ділова гра «Книжкова фабрика»  ауд. 305 цк 

14.20-15.55 Кар’єрний ріст бухгалтера чи «До чого прагнути в професії» ауд. 305 цк 

5 день – 9 грудня 2016 р. 

День спеціальності 

12.00 Закриття виставки фоторобіт «З життя кафедри» Червоний хол 

12.00 Закриття виставки-конкурсу плакатів «Моя професія – 
бухгалтер» 

Червоний хол 

13.00-14.30 Нагородження переможців за підсумками конкурсів та багато 

іншого... ауд.506 цк 

 


