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Моделювання 
функціонування 
технологічного 

обладнання 

Робоча програма «Моделювання 
функціонування технологічного 
обладнання» для студентів денної та 
заочної форм навчання що 
навчаються за освітньо – 
кваліфікаційним рівнем магістра зі 
спеціальності 133 – Галузеве 
машинобудування / Кузяєв І.М. 

ДВНЗ 
УДХТУ, 

2016, 
24 с. 

2, ЕВ 

Методичні вказівки до виконання 
курсового проекту з дисципліни 
«Моделювання функціонування 
технологічного обладнання» для 
студентів денної та заочної форм 
навчання за освітньо – 
кваліфікаційним рівнем магістра зі 
спеціальності 133 – «Галузеве 
машинобудування» / Семенець О.А.. 

ДВНЗ 
УДХТУ, 

2016, 
45 с. 

50, ЕВ 

Методичні вказівки до самостійної 
роботи з дисципліни „ Моделювання 
функціонування технологічного 
обладнання. Модуль 1” для 
студентів денної та заочної форм 
навчання що навчаються за освітньо 
– кваліфікаційним рівнем магістра зі 
спеціальності 133 – Галузеве 
машинобудування / Кузяєв І.М. 

ДВНЗ 
УДХТУ, 

2016, 
110 с. 

50, ЕВ 

Методичні вказівки до самостійної 
роботи з дисципліни „ Моделювання 
функціонування технологічного 
обладнання. Модуль 2” для 
студентів денної та заочної форм 
навчання що навчаються за освітньо 
– кваліфікаційним рівнем магістра зі 
спеціальності 133 – Галузеве 
машинобудування / Семенець О.А. 

ДВНЗ 
УДХТУ, 

2016, 
9 с. 

50, ЕВ 

Методичні вказівки до лабораторних 
робіт з дисципліни «Моделювання 
функціонування технологічного 
обладнання. Модуль 1» для студентів 
денної та заочної форм навчання що 
навчаються за освітньо – 
кваліфікаційним рівнем магістра зі 
спеціальності 133 – Галузеве 
машинобудування / Кузяєв І.М. 

ДВНЗ 
УДХТУ, 

2016, 
110 с. 

50, ЕВ 



Методичні вказівки до 
лабораторних робіт з дисципліни 
«Моделювання функціонування 
технологічного обладнання. Модуль 
2» для студентів денної та заочної 
форм навчання що навчаються за 
освітньо – кваліфікаційним рівнем 
магістра зі спеціальності 133 – 
Галузеве машинобудування / 
Семенець О.А. 

ДВНЗ 
УДХТУ, 

2016, 
65 с. 

50, ЕВ 

Навчальний посібник: Кузяєв, І.М. 
Моделювання обладнання для 
переробки пластмас / І.М. Кузяєв, 
М.В. Бурмістр, П.І. Баштаник: ДВНЗ 
УДХТУ, 2015. 270 с. 

ДВНЗ 
УДХТУ, 

2015, 
270 с. 

50,ЕВ 
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