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Підготовка бакалавра 

2.2.2.1 Хімія і фізика 

ВМС 

Робоча програма  дисципліни «Хімія і 

фізика високомолекулярних сполук» 

для студентів за напрямом підготовки 

6.051301 «Хімічна технологія», за 

спеціальністю 7.05130108 «Хімічні 

технології високомолекулярних 

сполук» / Укл.: С.М. Кузьменко,      

М.Я. Кузьменко, Бугрим М.В 

ДВНЗ 

УДХТУ, 

2016 р. – 

24 с. 

2, ЕВ 

Методичні вказівки до до виконання 

практичних робіт з  курсу «Хімія і 

фізика високомолекулярних сполук» 

для студентів напряму підготовки 

6.051301 «Хімічна технологія та 

інженерія» / Укл.: С.М. Кузьменко, 

М.Я. Кузьменко, М.В.Скриннік 

ДВНЗ 

УДХТУ, 

2017. – 30 с. 

 

75, ЕВ 

Лабораторний практикум з курсу 

"Хімія і фізика високомолекулярних 

сполук" для студентів III курсу з 

напряму підготовки 6.051301 “Хімічна 

технологія та інженерія” зі 

спрямуванням на спеціальність 

“Хімічні технології високо-

молекулярних сполук” / Укл.:         

М.Я. Кузьменко,  С.М. Кузьменко, 

М.В. Андріянова 

ДВНЗ 

УДХТУ, 

2015. – 19 с. 

75, ЕВ 

Методичні вказівки до виконання 

лабораторних робіт з дисципліни 

«Хімія і фізика ВМС» для студентів ІІІ 

курсу денної форми навчання та 

ІV курсу заочної форми навчання 

напряму підготовки 6.051301 «Хімічна 

технологія». «Реакції та основи 

фізикохімії полімерів» / Укл.: 

Черваков О.В., Варлан К.Є., 

Андріянова М.В.  

ДВНЗ 

УДХТУ, 

2014. – 40 с. 

75, ЕВ 

Методичні вказівки до самостійної 

роботи з  курсу «Хімія і фізика 

високомолекулярних сполук» для 

студентів напряму підготовки 

ДВНЗ 

УДХТУ, 

2017. – 17 с. 

75, ЕВ 



6.051301 «Хімічна технологія та 

інженерія» / Укл.: С.М. Кузьменко, 

М.Я. Кузьменко, М.В.Скриннік  

Методичні вказівки до курсової 

роботи з  дисципліни «Хімія і фізика 

високомолекулярних сполук» для 

студентів напряму підготовки 

6.051301 «Хімічна технологія» за 

спеціальністю «Хімічні технології 

високомолекулярних сполук» / Укл.: 

М.Я. Кузьменко, С.М. Кузьменко,    

М.В. Андріянова  

ДВНЗ 

УДХТУ, 

2013. –  36 с. 

75, ЕВ 

 

Зав. каф. ХТВМС  О.В. Черваков 
 


