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Загальна інформація про курс 

Анотація 
Дисципліна спрямована на набуття студентами знань теоретичних основ знешкодження та утилізації компонентів газових викидів, джерел 
їх утворення у промисловому виробництві, оволодіння сучасними технологіями утилізації і рекуперації газових викидів, принципами 
вибору очисного устаткування та методиками його розрахунку. 

Цілі курсу Сформувати у студентів базові знання щодо теоретичних основ сучасних технологій знешкодження та утилізації компонентів газових 
викидів, а також підібрати необхідне очисне устаткування утилізації і рекуперації газових викидів і зробити необхідні розрахунки 

Формат  Лекційні, практичні заняття , курсовий проект, консультації. Підсумковий контроль - іспит 

Семестр 7 



Обсяг дисципліни: 5 кредитів ECTS  150 годин. 

Лекцій: 48 годин. 

Практичних занять: 32 годин. 

Компетентності 

 Здатність розробити ефективну технологічну схему утилізації 

токсичних компонентів, що містяться у газових викидах, підібрати необхідне 

очисне устаткування утилізації і рекуперації газових викидів і зробити 

необхідні розрахунки. 

Результати навчання 

 Знати характеристики і властивості газових викидів у 

промислових технологіях та сучасні досягнення в технологіях 

знешкодження, утилізації і рекуперації промислових газових викидів  

 

Теми що розглядаються  

Тема 1. Основні поняття щодо фізико-хімічних закономірностей газових 

викидів  

Тема 2. Джерела забруднення повітряного басейну та їх види 

Тема 3. Показники якості атмосферного повітря. 

Тема 4. Методи та апарати очистки викидів. Особливості уловлювання 

пилових забруднень у викидах 

Тема 5. Очищення викидів від газо- та пароподібних забруднювачів 

 Тема 5.1 Абсорбційна та адсорбційна очистка викидів 

Тема 5.2 Термохімічне, каталітичне  та інші методи очищення газових 

відходів  

Тема 6. Рекуперація пилу 

Тема 7. Утилізація та рекуперація діоксиду сірки 

Тема 7.1. Абсорбційні методи утилізації діоксиду сірки 

Тема 7.2. Адсорбційна та каталітична  очистка газів від діоксиду сірки. 

Тема 7.3 Утилізація та рекуперація сірководню 

Тема 8. Утилізація оксидів нітрогену 

Тема 9. Знезараження газоподібних викидів від оксиду вуглецю 



Тема 10. Очистка газів від галогенів та парів ртуті. 

Тема 10.1 Очищення газів абсорбцією від фтору та його сполук 

Тема 10.2 Абсорбційне та адсорбційне очищення газів від сполук хлору та 

брому 

Тема 11. Знешкодження викидів від органічних сполук 

 

Форма та методи навчання 

1. Лекції – дозволяють студентам отримати доказово і аргументовано за 

наявності достатньої кількості яскравих переконливих прикладів, фактів, 

наукових доказів, роз'яснень, нових невідомих термінів сучасного наукового 

рівня, послідовно висловлюваних питань по дисципліні, що вивчається. 

Лекція — це метод навчання, який передбачає розкриття у словесній формі 

сутності явищ, наукових понять, процесів, які знаходяться між собою в 

логічному зв'язку, об'єднані загальною темою. Під час лекцій 

використовуються наочні методи, які передбачають, передусім, використання 

демонстрації та ілюстрації. 

2. Практичні роботи спрямовані на застосування набутих знань у 

розв'язанні практичних завдань. Мета практичних занять – поглиблювати, 

розширювати, деталізувати знання, отримані на лекції в узагальненій формі, і 

сприяти виробленню навичок професійної діяльності. Вони розвивають 

наукове мислення і дозволяють перевірити знання студентів. 

3. Курсовий проект – вид самостійної навчально-наукової роботи з 

елементами дослідження, що виконується студентами протягом семестру з 

метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних за час 

навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного 

фахового завдання. 

 

Методи контролю  

1. Поточний контроль – контроль успішності студента під час 

виконання практичних робіт, трьох модульних контрольних робіт та 

курсового проекту.  



2. Підсумковий контроль – екзамен. До екзамену допускаються ті 

студенти, які успішно виконали практичні та індивідуальні завдання та 

захистили їх з отриманням проміжних балів. Екзамен проводиться у вигляді 

усного опитування з наданням студентам часу для обмірковування своїх 

відповідей 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента  
 

Контрольні 
роботи 

Практичні 
заняття КП Р Індивідуальні 

завдання Тощо Іспит Сума 

60 20 15 - - - 5 100 
 

Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів.  

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід 
розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, 
проекти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, 
що навчаються, очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 
кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення 
компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та 
відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає 
можливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні 
знання, розуміння, компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити 
особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату 
навчання. 

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань 
та вмінь студентів є: 

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за 
рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів 
протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку 
викладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної 
діяльності. 



2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається за 
рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали 
(табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з 
виставленням державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, 
„задовільно” чи „незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 
Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 

Критерії оцінювання Рейтингова 
Оцінка, 

бали 

Оцінка 
ЕСТS та її 
визначенн

я 

Національна  
оцінка позитивні негативні 

 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

- Глибоке знання навча-
льного матеріалу модуля, що 
містяться в основних і 
додаткових літературних 
джерелах; 
- вміння аналізувати 
явища, які вивчаються, в 
їхньому взаємозв’язку і 
розвитку; 
- вміння проводити тео-
ретичні розрахунки; 
- відповіді на запитання 
чіткі, лаконічні, логічно 
послідовні; 
- вміння  вирішувати 
складні практичні задачі. 

Відповіді на за-
питання можуть  
містити незначні 
неточності 

82-89 В Добре 

- Глибокий рівень знань в 
обсязі обов’язкового 
матеріалу, що передбачений 
модулем; 
- вміння давати аргумен-
товані відповіді на запи-
тання і проводити теоре-
тичні розрахунки; 
- вміння вирішувати складні 
практичні задачі. 

Відповіді на за-
питання містять 
певні неточності; 
 

75-81 С Добре 

- Міцні знання матеріалу, 
що вивчається, та його 
практичного застосування; 
- вміння давати аргумен-
товані відповіді на запи-
тання і проводити теоре-
тичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 
практичні задачі. 

- невміння вико-
ристовувати тео-
ретичні знання 
для вирішення 
складних прак-
тичних задач. 

64-74 D Задовільно 

- Знання основних фун-
даментальних положень 
матеріалу, що вивчається, та 
їх практичного засто-

Невміння давати 
аргументовані 
відповіді на за-
питання; 



1 2 3 4 5 
сування; 
- вміння вирішувати прості 
практичні задачі. 

- невміння аналі-
зувати викладе-
ний матеріал і 
виконувати ро-
зрахунки; 
- невміння вирі-
шувати складні 
практичні за-
дачі. 

60-63 Е Задовільно 

- Знання основних фун-
даментальних положень 
матеріалу модуля, 
- вміння вирішувати най-
простіші практичні задачі. 

Незнання окре-
мих (непринци-
пових) питань з 
матеріалу модуля; 
- невміння пос-
лідовно і аргу-
ментовано ви-
словлювати ду-
мку; 
- невміння засто-
совувати теоре-
тичні положення 
при розвязанні 
практичних за-
дач 

35-59 

FХ 
(потрібне 
додаткове 
вивчення) 

Незадовільно 

Додаткове вивчення ма-
теріалу модуля може бути 
виконане в терміни, що 
передбачені навчальним 
планом. 

Незнання основ-
них фундамен-
тальних поло-
жень навчального 
матеріалу модуля; 
- істотні поми-
лки у відповідях 
на запитання; 
- невміння 
розв’язувати 
прості практичні 
задачі. 

1-34 

F 
(потрібне 
повторне 
вивчення) 

Незадовільно 
 – 

- Повна відсут-
ність знань зна-
чної частини на-
вчального мате-
ріалу модуля; 
- істотні поми-
лки у відповідях 
на запитання; 
-незнання основ-
них фундамента-
льних положень; 
- невміння орієн-
туватися під час 
розв’язання  
простих прак-
тичних задач 



Основна література: 

 
1 

Хитрова И.В., Новожилова Т.Б.,  Нечипоренко Д.И. Технологии 
обезвреживания и утилизации компонентов газовых выбросов: учеб. пособ.  
Харьков: НТУ «ХПИ», 2016. 132 с. 

2 Василенко І.А., Скиба М.І., Півоваров О.А., Воробйова В.І. Теоретичні 
основи охорони навколишнього середовища. Дніпро: Акцент ПП, 2017.  204 
с.  URL:  http://globalnauka.com/download/TOONS.pdf  

3 Промислова екологія: навчальний посібник / С.О. Апостолюк, В.С. 
Джигирей, І.А. Соколовський та ін. — 2-ге вид., виправл. і доповн. — К. : 
Знання, 2012. — 430 с. 

4 Северин Л. І., Петрук В. Г., Безвозюк І. І., Васильківський І. В. 
Природоохоронні технології. Ч. 1. Захист атмосфери: навч. посіб. Вінниця : 
ВНТУ, 2012.  388 с.  
URL: https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14294/    

5 Ресурси та охорона навколишнього середовища: навч. посіб. 
/ Н.М.Самойленко. Чернівці: Прут,  2013. 294 с.  

6 Хімічна технологія: Підручник. / Р. О. Денисюк – Житомир: Вид-во. ЖДУ ім. 
І. Франка, 2017. – 350 с.  

7 Гумницький Я. М., Петрушка І. М. Інженерна екологія. Загальний курс: Навч. 
посіб. Ч. 2. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 348 с. 

8 Загальна хімічна технологія: підручник / В.Т. Яворський, Т.В. Перекупко, 
З.О. Знак, Л.В. Савчук. Третє видання, доповнене та доопрацьоване. Львів : 
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2014. 540 
с. 

9 Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Комплексне управління 
відходами» для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього 
середовища».Ч.1/уклад.: І.В. Хітрова, Д.В.Баглаєнко, Т.Б.Новожилова, 
О.А.Тинда. Харків : НТУ “ХПІ”, 2011.  72 с. 

10 Загальна хімічна технологія. Промислові хіміко-технологічні процеси / С.В. 
Іванов, П.С. Борсук, Н.М. Манчук. Київ : НАУ-друк, 2010. 280 с. 

11 Ратушняк Г. С., Лялюк О. Г. Технічні засоби очищення газових викидів: Навч. 
посібник. Вінниця: ВНТУ, 2005. 158 с. 

12 Теоретичні основи охорони навколишнього середовища / І.А. Василенко, М.І. 
Скиба, О.А. Півоваров, В.І. Воробйова. Дніпро: Акцент ПП, 2017. 204 с. 

13 Інтегроване управління та поводження з твердими побутовими відходами у 
Вінницькій області : монографія / В. Г. Петрук та ін. Вінниця : УНІВЕРСУМ-
Вінниця, 2007.  160 с.  

14 Теоретичні основи технологій захисту навколишнього середовища: 
Навчальний посібник / О. І.  Герасимов, ТЕС, Одеса. 2018. 228 с. 

15 Мальований М.С., Боголюбов В.М., Шаніна Т.П., Шмандій В.М., Сафранов 
Т.А. Техноекологія: підручник. За ред. М.С.Мальованого. Львів: 
Національний університет «Львівська політехніка», 2013. 424 с 

 
 



Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Таблиця 3 – Перелік дисциплін  
 
Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї 
дисципліни безпосередньо 

спираються: 
Системи технологій та промислова 

екологія.  
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