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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Назва дисципліни: Енергозберігаючі та природоохоронні системи 
2. Рівень: перший (бакалаврський) 
3. Рік навчання третій 
4. Семестр: шостий 
5. Кількість кредитів ЕСТS: 4 
6. Кількість годин за видами навчальної  діяльності: 
                                лекції – 32 години; 
                                практичні заняття – 16 годин; 
            самостійна робота студента – 72 години; 
                                індивідуальне завдання –РР. 
7. Лектор: Шутинський О.Г., доцент кафедри Автоматизації технологічних систем 

та екологічного моніторингу, к.т.н., доцент. 
8. Викладачі, що ведуть практичні заняття: Шутинський О.Г., доцент кафедри  

Автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу, к.т.н., доцент. 
9. Мета дисципліни: Мета викладання дисципліни «Енергозберігаючі та    

природоохоронні
: 
системи» - ознайомити студентів з основними методами 

захисту навколишнього середовища від шкідливих викидів промислових 
підприємств, енергозберігаючими технологіями, навчити їх проводити розрахунки 
ПДК, ПДВ. 

10. Вихідні вимоги: Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен знати  основні 
методи захисту повітряного басейну від шкідливих викидів промислових 
підприємств, основні методи захисту водного басейну від шкідливих викидів 
промислових підприємств, енергозберігаючі та природоохоронні технології. 
Студент повинен вміти: обирати оптимальні методи захисту повітряного та 
водного басейну від шкідливих викидів промислових підприємств, проводити 
розрахунки ГДК та ГДВ, визначати економічну ефективність екологічних та 
енергозберігаючих заходів. 

11. Зміст дисципліни: Методи  захисту повітряного та водного басейну від шкідливих 
викидів промислових підприємств, енергозберігаючі та природоохоронні технології. 

12. Рекомендована література:  
- Охрана окружающей среды / Л. М. Владимиров, Ю.И. Ляхин, Л.Т. Матвеев, 

В.Г.Орлов. – Л: Гидрометеоиздат. – 2001, 424 с. 
- Путилов А.В., Копреев А.А., Петрухин Н.В. Охрана окружающей среды. 

Учебн. пособие для техн. – Москва: “ Химия”. – 1991, 224 с.  
- Щербань А.Н.. Примак А.В., Копейкин В.И. Автоматизированные системи 

контроля загрязненности воздуха. -Киев: Техника, 1998. - 158 с. 
- Беспамятнов Г.П., Кротов Ю.А. Предельно-допустимые концентрации 

химических веществ в окружающей среде. Справочн. – Л. : “ Химия”- 1995, 
528 с. 

13. Види навчальної діяльності: лекції, практичні заняття.  
14. Види контролю знань: індивідуальні завдання., модульні контрольні роботи 

(білети), іспит. 
15. Мова викладання: українська. 


