
Навчально-методичний комплекс дисципліни (НМКД): «Організація 
виробництва» на кафедрі ЕП та ОВ 

 

Напрям підготовки 0305 – Економіка та підприємництво 

 

спеціальність: 6.030504 – «економіка підприємства» 

 

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 

1.  НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ 

1.3.Дисципліни професійної та практичної підготовки 

1.3.14 Організація виробництва + + + - + + + - 

 

№ 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 

1.3.14 
Організація 

виробництва 

Робоча програма з дисципліни      

«Організація виробництва» напряму 

підготовки 0305 «Економіка та 

підприємництво» спеціальності 6.030504 

«Економіка підприємства»  

Розр.: Прудніков В.Ф. 

ДВНЗ 
«УДХТУ», 

2016р., 
22с. 

2 

Конспект лекцій з курсу «Організація 

виробництва». Частина 1 /  Укладач: 

В.Ф.Прудніков, М.В.Куцинська 

ДВНЗ 
«УДХТУ», 

2015р., 
90с. 

95,ЕВ 



Конспект лекцій з курсу «Організація 

виробництва». Частина 2 /  Укладач: 

В.Ф.Прудніков, М.В.Куцинська 

ДВНЗ 
«УДХТУ», 

2015р., 
90с. 

95,ЕВ 

Методичні вказівки до практичних 

занять з дисципліни      «Організація 

виробництва» напряму підготовки 0305 

«Економіка та підприємництво» 

спеціальності 6.030504 «Економіка 

підприємства» /  

Розр.: Прудніков В.Ф. 

ДВНЗ 
«УДХТУ», 

2017р., 
40с. 

95,ЕВ 

Методичні вказівки та тематика з 

курсового проектування з дисципліни      

«Організація виробництва» по розділу 

«Нормування праці» для 4-го курсу 

напряму підготовки 6.030504 

«Економіка підприємства». / Укл.: 

Г.Є. Рябик, Г.Є. Доценко, О.В. 

Білоброва. 

ДВНЗ 
«УДХТУ», 

2012р., 
20с. 

95,ЕВ 

Методичні вказівки з організації 

самостійної роботи студентів з 
дисципліни «Організація 

виробництва» за напрямом підготовки 
0305 «Економіка та підприємництво» 

спеціальності 6.030504 «Економіка 

підприємства» /  

Розр.: Прудніков В.Ф. 

ДВНЗ 
«УДХТУ», 

2017р., 
20с 

95,ЕВ 

Методичне забезпечення контролю 

знань студентів (ККР) з дисципліни      

«Організація виробництва» напряму 

підготовки 0305 «Економіка та 

підприємництво» спеціальності 6.030504 

«Економіка підприємства»  /  

Розр.: Прудніков В.Ф. 

ДВНЗ 
«УДХТУ», 

2017р., 
20с. 

95,ЕВ 

 


