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1.3.4 Математич-
не 

моделюван-
ня 
та 

оптимізація 
обєктів 
хімічної 

технології 

Робоча програма з дисципліни 
«Математичне моделювання та 
оптимізація об`єктів хімічної тех-
нології» для студентів за напря-
мом підготовки 6.051301 – Хімічна 
технологія, спеціальністю 
7.05130103 – Технічна електрохі-
мія, 7.05130106- природоохоронні 
хімічні технології. 
Розр.: М.Д. Кошель 

ДВНЗ УДХТУ 
2016 
12 с. 

2, ЕВ 

Робоча програма з дисципліни 
«Математичне моделювання та 
оптимізація об`єктів хімічної тех-
нології» для студентів за напря-
мом підготовки 6.051301 – Хімічна 
технологія, спеціальністю 
7(8).05130106 – природоохоронні 
хімічні технології 
Розр.: М.Д. Кошель 

ДВНЗ УДХТУ 
2014 
18 с. 

2, ЕВ 

Робоча програма з дисципліни 
«Математичне моделювання та 
оптимізація об`єктів хімічної тех-
нології» для студентів за напря-
мом підготовки 6.051301 – Хімічна 
технологія, спеціальністю 
7(8)05130103 – Технічна електро-
хімія. 
Розр.: М.Д. Кошель 

ДВНЗ УДХТУ 
2014 
18 с. 

2, ЕВ 

Методичні вказівки до практич-
них та самостійних робот з дисци-
пліни «Математичне моделю-
вання і оптимізація процесів хіміч-
ної технології» для студентів ден-
ної та заочної форм навчання спе-
ціальності 161 – хімічні технології 
та інженерія, за професійним спря-
муванням на спеціалізації «техні-

ДВНЗ УДХТУ 
2016 
8 с. 

25, ЕВ 



чна електрохімія» та «природоохо-
ронні хімічні технології»/Укл. М.Д. 
Кошель 

Методичні вказівки до виконання 
курсової роботи з дисципліни «Ма-
тематичне моделювання та опти-
мізація об'єктів хімічної техноло-
гії» для студентів IV курсу напря-
мку «хімічна технологія» 6.051301 
за професійним спрямуванням на 
спеціальність 7(8).05130103 «Тех-
нічна електрохімія»/Укл. М.Д.Ко-
шель 

ДВНЗ УДХТУ 
2014 
13 с. 

25, ЕВ 

Методичні вказівки до лаборатор-
них занять з дисципліни «Матема-
тичне моделювання та оптиміза-
ція об'єктів хімічної технології» 
для студентів денної і заочної фо-
рми навчання спеціальності 161 - 
хімічні технології, за професійним 
спрямуванням на спеціалізації 
«технічна електрохімія» та «при-
родоохоронні хімічні технології». 
Частина 1. Математичне моделю-
вання тепло- і масообмінних про-
цесів / Укл. М.Д.Кошель 

ДВНЗ УДХТУ 
2016 
29 с. 

25, ЕВ 

Методичні вказівки до лаборатор-
них занять з дисципліни «Матема-
тичне моделювання та оптиміза-
ція об'єктів хімічної технології» 
для студентів денної і заочної фо-
рми навчання спеціальності 161 - 
хімічні технології, за професійним 
спрямуванням на спеціалізації 
«технічна електрохімія» та «при-
родоохоронні хімічні технології». 
Частина 2. Електричні поля./Укл. 
М.Д.Кошель 

ДВНЗ УДХТУ 
2016 
26 с. 

25, ЕВ 
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