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Робоча програма з дисципліни 

«Корозія та захист металів» з галузі 

знань 16 - Хімічна та біоінженерія, 

спеціальність 161 – Хімічні 

технології та інженерія, 

спеціалізація – Технічна 

електрохімія, Природоохоронні 

хімічні технології.  

Розр.: Нефедов В. Г., Скнар Ю. Є., 

Поліщук Ю.В. 

ДВНЗ 

«УДХТУ», 

2016, 13 с. 

 

 

2, ЕВ 
 

 

Методичні вказівки з організації 

самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Корозія та захисту 

металів» для студентів денної та 

заочної форм навчання за  освітньо-

професійною програмою «бакалавр» 

для студентів спеціальності 161 – 

Хімічні технології та інженерія,  

вибірковий блок «Технічна 

електрохімія» // Укл.: Н. В. 

Аміруллоєва.  

ДВНЗ 

«УДХТУ», 

2013, 7 с. 

 

50, ЕВ 

Методичні вказівки з організації 

самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Корозія та захисту 

металів» для студентів денної та 

заочної форм навчання за  освітньо-

професійною  програмою 

«бакалавр» для студентів 

спеціальності 161 – Хімічні 

технології та інженерія,  вибірковий 

блок «Природоохоронні хімічні 

технології» // Укл.: Н. В. 

Аміруллоєва.  

ДВНЗ 

«УДХТУ», 

2013, 7 с. 

 

50, ЕВ 

Методичні вказівки до виконання 

лабораторних робіт з дисципліни 

«Корозія та захисту металів» для 

студентів денної та заочної форм 

навчання за  освітньо-професійною  

ДВНЗ 

«УДХТУ», 

2017, 25 с. 

 

50, ЕВ 



програмою «бакалавр» для студентів 

спеціальності 161 – Хімічні 

технології та інженерія, вибірковий 

блок «Природоохоронні хімічні 

технології» // Укл.: В.Л. Коваленко, 

В. Н. Стороженко   
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програмою «бакалавр» для студентів 

спеціальності 161 – Хімічні 

технології та інженерія,  вибірковий 

блок «Технічна електрохімія»  // 

Укл.: В.Л. Коваленко, В.Н. 

Стороженко   

ДВНЗ 

«УДХТУ», 
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50, ЕВ 
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