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Бакалаври 

1.2.4 
Органічна 

хімія  

Робоча програма «Органічна хімія» для 

студентів за напрямом підготовки  

6.051401 – біотехнологія за спеціальністю 

7.05140101 - промислова біотехнологія 

Розр.: Охтіна О.В. 

ДВНЗ 

«УДХТУ», 

2016, 30 с. 

2, ЕВ 

Методичні вказівки до практичних занять 

з дисципліни «Органічна хімія» для 

студентів напрямів підготовки 6.040106 – 

екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 

природокористування, 6.051401 – 

біотехнологія, 6.051501 – видавничо-

поліграфічна справа / О.С. Лебідь, О.В. 

Просяник, Н.В. Куцик-Савченко  

ДВНЗ 

«УДХТУ», 

2016, 30 с. 

40, ЕВ 

Лабораторний практикум з органічної 

хімії для студентів I–III курсів денної 

форми навчання напрямів підготовки: 

хімічні технології, фармація, 

біотехнологія, видавничо-поліграфічна 

стправа, харчова технологія та інженерія, 

екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 

природокористування / О.В. Охтіна, Л.О. 

Соколова, В.В. Кисельов  

ДВНЗ 

«УДХТУ», 

2016, 40 с. 

50, ЕВ 

Методичні вказівки з організації 

самостійної роботи з дисципліни 

«Органічна хімія» для студентів напрямів 

підготовки 6.051301 – хімічна технологія, 

6.120201 – фармація, 6.051701 – харчові 

технології та інженерія, 6.051401 – 

біотехнологія, 6.051501 – видавничо-

поліграфічна справа, 6.040106 – екологія, 

охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування, 

6.050503 – машинобудування, 6.050202 – 

автоматизація та компютерно-інтегровані 

технології / Л.О. Соколова, Т.І. Гайдук 

ДВНЗ 

«УДХТУ», 

2016, 40 с. 

50, ЕВ 

Методичні вказівки до курсу органічної 

хімії для студентів І-ІІ курсів денної 

форми навчання напрямів екологія, 

ДВНЗ 

«УДХТУ», 

2013, 49 с. 

5, ЕВ 
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охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування, 

біотехнологія і харчова технологія та 

інженерія за темою «Біоорганічні 

сполуки» / Просяник О.В., Лебідь О.С., 

Куцик-Савченко Н.В. 

Методичні вказівки до лабораторних 

занять з дисципліни «Органічна хімія» для 

студентів ІІ-ІІІ курсів технологічних 

спеціальностей, „Методи виділення та 

очистки органічних речовин” / О.В 

Охтіна, Л.О. Соколова, В.В. Кисельов 

ДВНЗ 

«УДХТУ», 

2015, 88 с. 

5, ЕВ 

Методичні вказівки та контрольні 

завдання для підготовки до виконання 

контрольної роботи № 1 з органічної хімії 

для студентів заочної форми навчання за 

напрямами: хімічна технологія, фармація, 

біотехнологія, видавничо-поліграфічна 

справа, харчова технологія та інженерія / 

О.В. Охтіна, Л.О. Соколова, Т.І. Гайдук 

ДВНЗ 

«УДХТУ», 

2013, 76 с. 

5, ЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедри органічної хімії                                                                                 Просяник О.В. 


