
10.00 - 10.20 

Університет державної фіскальної служби України 

День відкритих дверей  

31 жовтня 2020 року 

 
! Загальна реєстрація для участі (доступ відкритий по 31.10.2020 до 10.00) 
https://docs.google.com/forms/d/1nILhCgpeNlQktarpEVrjR4SzDFMXoNF1zfdFC7p8qCA/edit 

 

Вступне слово 
 

10.00 

Особливості вступної кампанії 2021 

Питання-відповіді.  

Ректор Університету державної фіскальної служби України  

П. Пашко 

В.о.відповідального секретаря Приймальної комісії 

В. Тарнавська 

Робоча платформа BigBlueButton за посиланням 

https://bbb2.nusta.edu.ua/b/bbb-ea3-ltu-72q  

 

Навчально-науковий інститут 

економіки, оподаткування та митної 

справи 
 

10.35 - вітальне слово в.о. директора ННІ ЕОМС  (Шевчук С.В.) 

10.40 - презентація кафедри міжнародної економіки (Назаров М.І.) 

10.50 - презентація кафедри економіки підприємства (Минчинська І.В.) 

11.00 - презентація кафедри податкової політики (Ізмайлов Я.О.) 

11.10 - презентація кафедри митної справи (Гребельник О.П)  

      Діалог випускника кафедри митної справи зі вступниками на тему «Від студента    

      Університету ДФС України до фахівця митної служби». Доповідач – випускник    

Університету ДФС України Головний державний інспектор відділу координації та 

впровадження проєктів Департаменту розвитку митної справи та контролю 

діяльності Державної митної служби України Дударчук Микола. Відповідальна: 

Лепеха М.О. 

Робоча платформа Zoom 

Ідентифікатор конференції: 990 3558 3795  

Код доступу: q04iTe 

 

Навчально-науковий інститут  

права 
 

10.30 – вітальне слово директора ННІ права (Топчій В.В.) 

             Презентація Інституту від заступника директора (Лаговська Н.В.) 

10.45 - 11.15 - тренінг «Cімейний бюджет: доходи і витрати сім’ї. Юридична клініка. 

Робоча платформа Join Zoom Meeting 

https://us05web.zoom.us/j/84217835823?pwd=NDhBalhPOGpjREVjWndlQ1ZZTm1xQT09  

 

УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
 

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ 
31 жовтня 2020 року 

 

РОБОЧІ ПЛАТФОРМИ: 

https://docs.google.com/forms/d/1nILhCgpeNlQktarpEVrjR4SzDFMXoNF1zfdFC7p8qCA/edit
https://bbb2.nusta.edu.ua/b/bbb-ea3-ltu-72q
https://us05web.zoom.us/j/84217835823?pwd=NDhBalhPOGpjREVjWndlQ1ZZTm1xQT09


Навчально-науковий інститут обліку, 

аналізу та аудиту 
 

10.30 – вітання і донесення основних трендів спеціальностей від директора ННІ ОАА   

            (Краєвський В.М.)  

10.40 – вітання та презентація ННІ від заступника директора (Кітченко М.І.) 

10.50 – тренінг «Захоплюючі сторінки історії бухгалтерського обліку та його сучасність».  

             Кафедра бухгалтерського обліку (Занько Б.М.) 

12.00 – оцінювання результатів 

12.10 – показ відео про спеціальності Інституту 

Робоча платформа BigBlueButton за посиланням 

http://org.nusta.edu.ua/b/pxd-qt2-rrq  

Навчально-науковий інститут 

гуманітарних наук 

 

10.40-11.40 - відеоогляд «Журналістика в УДФСУ». Кафедра журналістики, української    

                      словесності та культури) (Науменко Л.М.) 

Робоча платформа BigBlueButton за посиланням  

https://org.nusta.edu.ua/b/adm-zee-fht  

 

10.40- знайомство з професією психолога 

11.00- майстер-клас «Арт-терапевтичні технології у професійній діяльності психолога.     

           Кафедра психології та соціології (Войтенко О.В., Овденієнко І.М.) 

Робоча платформа BigBlueButton за посиланням 

https://org.nusta.edu.ua/b/hgm-fvy-c2v  

 

11.00-12.00 Інтерактивна вікторина Quizizz 

                    Онлайн тест з англійської мови «English Review 

                    Презентація спеціальності 035 «Філологія» 

                    Показ англомовного ролику про Університет. Кафедра сучасних європейських   

                    мов (Литвинська Т.Ю.) 

.u Робоча платформа BigBlueButton за посиланням 

http://org.nusta.edu.ua/b/adm-k4m-jqr   

 

Навчально-науковий інститут фінансів, 

банківської справи 
 

10.30 - вітальне слово від директора ННІ ФБС (Кужелєв М.О.) 

10.45 - презентація Інституту від заступника директора Інституту (Болдова А.А.) 

10.55 – лекція-презентація «Фінансова грамотність». Кафедра фінансових ринків  

            (Богріновцева Л.М., Болдова А.А.) 

Робоча платформа BigBlueButton за посиланням 

https://org.nusta.edu.ua/b/naw-qxr-wgn  

http://org.nusta.edu.ua/b/pxd-qt2-rrq
https://org.nusta.edu.ua/b/adm-zee-fht
https://org.nusta.edu.ua/b/hgm-fvy-c2v
http://org.nusta.edu.ua/b/adm-k4m-jqr
https://org.nusta.edu.ua/b/naw-qxr-wgn


Навчально-науковий інститут 

інформаційних технологій 

Робоча платформа для всіх Google Meet 

Доступ за посиланням:  https://meet.google.com/oes-sqqd-pkv  

 

 10.30 - вітальне слово директора ННІ ІТ (Горбовий А. Ю.)  

 10.40 - виступ заступника директора Інституту  (Погорєловська І. Д.)  

 

 10.45 - звернення завідувача кафедри інформаційних систем і технологій    

             (Ніжегородцев В. О.) 

 Демонстрація відео: https://youtu.be/5ed-5RLff7k  

            - звернення завідувача кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки    

             (Авраменко Н. Л.).  

Демонстрація відео:  https://youtu.be/EvQiPxm0n3E  

           - звернення завідувача кафедри економічної кібернетики (Лаговський В. В.)           

Демонстрація презентації: https://youtu.be/GTqXr_AwQTk  

           - звернення завідувача кафедри інтелектуальних управляючих та обчислювальних          

             систем (Федотова-Півень І. М.) Презентація ОПП. 

           - доповідь доцента кафедри інтелектуальних управляючих та обчислювальних                    

             систем (Редич О. В.) про лабораторію CISCO і ORACLE                              

 Демонстрація відео https: https://youtu.be/qCrsCbo1-ug  

           - виступ студентського активу 

Факультет підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників 

податкової міліції 
 

10.30 - вступне-вітальне слово від в.о. проректора з питань підготовки кадрів податкової  

            міліції-начальника факультету податкової міліції (Біла В.Р.) 

            Особливості вступу. Запитання – відповіді. Інспектор відділення виховної та  

            соціально-психологічної роботи Лихопой А.О.  

+ тел. 0665178298 

 

10.35 - презентація відеоролику «Аудиторний фонд та матеріально-технічна база» від в.о.  

            заступника начальника Факультету (Боровець Н.О.) 

10.40 - майстер-клас «Тактична медицина». Кафедра спеціальних дисциплін та організації  

            професійної підготовки (Грищук В.Л., Тішин А.В., Звєрєв А.В.) 

10.55 - презентація кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки  

            (Петрова І.П.) 

11.15 - презентація відеороликів  «Факультет податкової міліції», спеціальності  

           «Правоохоронна діяльність»,  кафедри оперативно-розшукової діяльності  

           (Боровець Н.О.) 

11.25 – презентація кафедри фінансових розслідувань (Калганова О.А., Чигрина Г.Л.) 

Робоча платформа BigBlueButton за посиланням 

http://org.nusta.edu.ua/b/vjr-23v-jm6  

https://meet.google.com/oes-sqqd-pkv
https://youtu.be/5ed-5RLff7k
https://youtu.be/EvQiPxm0n3E
https://youtu.be/GTqXr_AwQTk
https://youtu.be/qCrsCbo1-ug
https://youtu.be/qCrsCbo1-ug
http://org.nusta.edu.ua/b/vjr-23v-jm6


 

Навчально-науковий інститут спеціальної 

фізичної і бойової підготовки та 

реабілітації 

 

10.30 - вітання та висвітлення основних напрямків навчання обраної спеціальності від  

             директора ННІ СФБПР (Малинський І.Й.) 

10.40 - презентація Інституту «Учись. Тренуйся. Перемагай» від заступника директора  

            (Головащенко Р.В.) Кафедра хортингу та  реабілітації 

10.50 - презентація видів спорту, які культивуються в Інституті.  

            Питання. Відповіді. 

Робоча платформа Zoom  за посиланням 

https://us05web.zoom.us/j/6253669632?pwd=SGhDcFZKM2Z0Z0lvZGs2QUQ0WE4vdz09  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://us05web.zoom.us/j/6253669632?pwd=SGhDcFZKM2Z0Z0lvZGs2QUQ0WE4vdz09

