
Навчально-методичний комплекс дисципліни (НМКД): «Економіка та 

організація хімічних виробництв» на кафедрі ЕП та ОВ 

 

Напрям підготовки 0502 – «Автоматика та управління» 

спеціальність 6.050202 – «автоматизація та комп’ютерно- інтегровані 

технології»  

 

А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД) 

Б - Робоча програма дисціпліни 

В - Методичні вказівки до практичних занять 

Г - Методичні вказівки до лабораторних занять 

Д - Методичні вказівки та тематика з курсового проектування 

Е - Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів 

Ж - Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР) 

З – Методичні вказівки до семінарських занять 

Умовні позначення:  

«+» - вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом;  

«-» - вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом. 

 
№ 

 

Назва дисциплін за навчальним 

планом 

А Б В Г Д Е Ж З 

Види методичного забезпеченн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Підготовка бакалавра 

2 Цикл вибіркових дисциплін 

2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу 

2.1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки 

3.22 Економіка та організація хімічних 

виробництв 
+ + + - + + + - 

 

№ з/п за 

навч. пл. 
Назва 

дисциліни або 

практики, або 

форми 

державної 

атестації 

 

Назва методичної розробки, автори 

Місце і рік 

видання, 

кількість 

стор. 

К-сть 

примірн./

наявність 

електронн

ої версії 

(ЕВ) 

Підготовка бакалавра 

3.22 

Економіка та 

організація 

хімічних 

виробництв 

Робоча програма з дисципліни      
«Економіка та організація хімічних 

виробництв» за напрямом підготовки 

0502 – «Автоматика та управління» 

6.050202 -«Автоматизація та 

комп’ютерно- інтегровані 

технології»./      
Розр.: Прудніков В.Ф. 

ДВНЗ 
«УДХТУ», 

2016р., 
13с. 

2 



Методичні вказівки до практичних 

занять з дисципліни «Економіка та 

організація хімічних виробництв» за 
напрямом підготовки 0502 – 

«Автоматика та управління» 6.050202 

- «Автоматизація та комп’ютерно- 

інтегровані технології»./     
Розр.: Прудніков В.Ф. 

ДВНЗ 
«УДХТУ», 

2016р., 
23с. 

100,ЕВ 

Методичні вказівки до виконання 

курсової роботи з курсу «Економіка 

та організація виробництв» та 

організаційно-економічної частини 

дипломного проекту для студентів 

спеціальності 050502 / Укл. Білоброва 

О.В.  

ДВНЗ 
«УДХТУ», 

2013р., 
16с. 

100,ЕВ 

Методичні вказівки з організації 

самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Економіка та організація 

хімічних виробництв» за напрямом 

підготовки 0502 – «Автоматика та 

управління» 6.050202 -

«Автоматизація та комп’ютерно- 

інтегровані технології»./     
Укл.: Іванова М.В., Білоброва О.В.        

ДВНЗ 
«УДХТУ», 

2014р., 
10с. 

100,ЕВ 

Методичне забезпечення контролю 

знань студентів (ККР) з дисципліни      

«Економіка та організація хімічних 

виробництв» напряму підготовки 

0502 – «Автоматика та управління» 

6.050202 -«Автоматизація та 

комп’ютерно- інтегровані 

технології»/ Розр.: Прудніков В.Ф. 

ДВНЗ 
«УДХТУ», 

2017р., 
10с. 

100,ЕВ 

 


