
Навчально-методичний комплекс дисципліни (НМКД) 

“Розрахунок,конструювання та технологія виробництва гумотехнічних виробів 

та взуття» 

 
№ з/п 

за 

навч. 

пл. 

Назва 

дисциліни 

або 

практики, 

або форми 

державної 

атестації 

 

Назва методичної розробки, автори 

Місце і рік 

видання, 

кількість стор. 

К-сть 

примірн./ 

наявність 

електрон 

ної версії 

(ЕВ) 

Магістри 

2.2.2 

Розрахунок,   

конструю-

вання та 

технологія 

виробництва 

гумо-

технічних 

виробів та 

взуття 

 

Робоча програма з дисципліни    

«Розрахунок,   конструювання та 

технологія виробництва гумотехнічних 

виробів та взуття»  
галузь16– хімічна та біоінженерія, 

спеціальність161-хімічні технології та 

інженерія,                                                              

спеціалізація -  хімічні технології 

переробки полімерних та 

композиційних матеріалів/ Розр.:  

Ебіч Ю.Р. 

 

ДВНЗ УДХТУ, 

2016, 15 с. 
2, ЕВ 

Методичні вказівки до 

виконання лабораторних робіт  з 

дисципліни „Розрахунок, 

конструювання та технологія 

виробництва гумотехнічних виробів та  

взуття ” для студентів V–VI курсів усіх 

форм навчання спеціальності 161 

„Хімічні технології та інженерія ” 

спеціалізації   „Хімічні технології 

переробки полімерних та 

композиційних матеріалів ”/ Укл. Ю.Р. 

Ебіч, С.М. Зибайло.  

ДВНЗ УДХТУ 

2017, 35 с. 
20, ЕВ 

Методичні вказівки до виконання 

практичних занять з дисципліни 

„Розрахунок, конструювання та 

технологія виробництва гумотехнічних 

виробів та  взуття ” для студентів V–VI 

курсів усіх форм навчання 

спеціальності 161 „Хімічні технології та 

інженерія ” спеціалізації   „Хімічні 

технології переробки полімерних та 

композиційних матеріалів”/ Укл. Ю.Р. 

Ебіч, С.М. Зибайло.  

ДВНЗ УДХТУ, 

2017, 20 с. 
20 ЕВ 

Роздавальний матеріал до лекцій з 

дисципліни „Розрахунок, 

конструювання та технологія  

виробництва гумотехнічних виробів і 

взуття” для студентів V-VI  курсів усіх 

ДВНЗ УДХТУ, 

2017, 32 с. 
20, ЕВ 



форм навчання за спеціальністю 

7.05130107 „Хімічні технології 

переробки полімерних та 

композиційних матеріалів” 

(технологічні схеми виробництва) / 

Укл.: Ю.Р. Ебіч, В.І. Овчаров. – 

  

Методичні вказівки до практичних 

занять та самостійної роботи студентів з 

дисциплін „Хімічна технологія гумових 

виробів (технологія виробництва 

гумотехнічних виробів та взуття)”, 

„Основи технології виробництва 

гумотехнічних виробів і взуття”, 

„Розрахунок, конструювання та 

технологія виробництва гумотехнічних 

виробів і взуття” для студентів усіх 

форм навчання за напрямом підготовки 

051301 „Хімічна технологія” 

професійного спрямування 05130107 

„Хімічні технології переробки 

полімерних та композиційних  

матеріалів” / Укл.: Ю.Р. Ебіч, С.М. 

Зибайло 

ДВНЗ УДХТУ, 

2013, 110 с. 
20, ЕВ 
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