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ції 

Робоча програма з дисципліни «Дис-

ципліна спеціалізації» з галузі знань 16 - 

Хімічна та біоінженерія, спеціальність 

161 – Хімічні технології та інженерія, 

спеціалізація – Технічна електрохімія. 

Розр.: Поліщук Ю.В. 

ДВНЗ 
«УДХТУ», 
2016, 32 с. 

2, ЕВ 

Методичні вказівки до самостійної ро-

боти студентів з дисципліни спеціалі-

зації (електрохімічні виробництва, еле-

ктрохімічна енергетика, функціональна 

гальванотехніка) для студентів-

магістрів денної і заочної форми нав-

чання спеціальності 161 – Хімічні тех-

нології та інженерія, спеціалізація – Те-

хнічна електрохімія. // Укл.: Ю.В. По-

ліщук 

ДВНЗ 
«УДХТУ», 
2017, 27 с. 

50, ЕВ 

Методичні вказівки до виконання ла-

бораторних робіт дисципліни спеціалі-

зації (електрохімічні виробництва, еле-

ктрохімічна енергетика, функціональна 

гальванотехніка) для студентів V курсу 

спеціальності 7.05130103 «технічна 

електрохімія» денної і заочної форми 

навчання // Укл.: Ю.В. Поліщук.  

ДВНЗ 
«УДХТУ», 
2013, 30 с. 

50, ЕВ 

  

Методичні вказівки до виконання кур-

сової роботи з дисципліни спеціалізації 

(електрохімічні виробництва, електро-

хімічна енергетика, функціональна га-

льванотехніка) для студентів-магістрів 

денної і заочної форми навчання спеці-

альності 161 – Хімічні технології та ін-

женерія, спеціалізація – Технічна еле-

ДВНЗ 
«УДХТУ», 
2017, 12 с. 

50, ЕВ 



ктрохімія. // Укл.: Ю.В. Поліщук  

  

Методичні вказівки до виконання ла-

бораторних робіт з дисципліни спеціа-

лізації «Електрохімічна енергетика» 

студентів магістрів спеціальності 161 - 

хімічні технології та інженерія спеціалі-

зація «Технічна електрохімія» денної і 

заочної форм навчання. Частина 1. По-

руватість та щільність електродних та 

сепараційних матеріалів  // Укл.: Ю.В. 

Поліщук, О.В. Маркевич, Н.Д. Задерей  

ДВНЗ 
«УДХТУ», 
2016, 19 с. 

50, ЕВ 

  

Методичні вказівки до виконання ла-

бораторних робіт з дисципліни спеціа-

лізації «Електрохімічна енергетика» 

студентів магістрів спеціальності 161 - 

хімічні технології та інженерія спеціалі-

зація «Технічна електрохімія» денної і 

заочної форм навчання. Частина 2. Еле-

ктрохімічні характеристики джерела 

струму Li/FeS2 // Укл.: Ю.В. Поліщук, 

О.В. Коломоец,О.В. Маркевич  

ДВНЗ 
«УДХТУ», 
2016, 21 с. 

50, ЕВ 
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