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Робоча програма з дисципліни  Робоча 

програма «Технологія, обладнання   та 

основи проектування виробництв 

переробки еластомерних  

композиційних матеріалів»                        

галузь16– хімічна та біоінженерія,  

спеціальність161-хімічні технології та 

інженерія 

Спеціалізація -  хімічні технології 

переробки полімерних та 

композиційних матеріалів 

  / Розр.: Ебіч Ю.Р. 

ДВНЗ УДХТУ, 

2017, 18 с. 
2, ЕВ 

Методичні вказівки до практичних 

занять, самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Технологія, обладнання та 

основи проектування виробництв 

переробки еластомерних композиційних 

матеріалів» за освітньо-професійною 

програмою «магістр» для студентів 

спеціальності 161 «Хімічні технології та 

інженерія», спеціалізації «Хімічні 

технології переробки полімерних та 

композиційних матеріалів (Г)»  / Укл. 

Ю.Р. Ебіч, Ю.М. Ващенко  

 

ДВНЗ УДХТУ 

2017, 28 с. 
20, ЕВ 

Методичні вказівки до курсового 

проекту з дисципліни «Технологія, 

обладнання та основи проектування 

виробництв переробки еластомерних 

композиційних матеріалів» за освітньо-

професійною програмою «магістр» для 

студентів спеціальності 161 «Хімічні 

технології та інженерія», спеціалізації 

«Хімічні технології переробки 

полімерних та композиційних 

матеріалів (Г)»  / Укл. Ю.Р. Ебіч, Ю.М. 

Ващенко, С.М. Зибайло, О.К. Леванюк  

 

ДВНЗ УДХТУ, 

2017, 80 с. 
20, ЕВ 



  

Методичні вказівки до змісту, 

структури та виконання дипломного 

проекту  за освітньо-професійною 

програмою «магістр» для студентів 

спеціальності «Хімічні технології та 

інженерія», спеціалізації «Хімічні 

технології переробки полімерних та 

композиційних матеріалів (Г)» / укл.: 

Ебіч Ю.Р., Євдокименко Н.М., Ващенко 

Ю.М., Терещук М.М.  

ДВНЗ УДХТУ, 

2017, 75 с. 
20, ЕВ 

Методичні вказівки до практичних 

занять, самостійної роботи студентів, 

курсового проектування з дисциплін 

„Основи технологічного проектування 

виробництв із гуми”, „Основи 

проектування виробництв виробів із 

гуми” освітньо-кваліфікаційного рівня 

бакалавр і спеціаліст за няпрямом 

підготовки 051301 „Хімічна технологія” 

та дипломного проектування за 

спеціальністю 7.05130107 „Хімічні 

технології переробки полімерних та 

композиційних матеріалів” для 

студентів усіх форм навчання / Укл. 

Ю.Р. Ебіч, С.М. Зибайло 

ДВНЗ УДХТУ, 

2014, 80 с. 
20, ЕВ 

Методичні вказівки до виконання 

дипломного проекту за розділом 

“Теплотехнічні розрахунки” та 

самостійної роботи з дисципліни 

“Основи проектування виробництв 

виробів із гуми” для студентів V-VI 

курсів усіх форм навчання за 

спеціальністю 7.05130107 “Хімічні 

технології переробки полімерних та 

композиційних матеріалів”/ Укл.: Ю.Р. 

Ебіч, Ю.В. Ємельянов, В.І. Овчаров 

ДВНЗ УДХТУ, 

2014, 49 с. 
20, ЕВ 

 
 

  
Зав. кафедри хімії та технології переробки еластомерів   Ващенко Ю.М. 

 


