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Загальна інформація про курс 

Анотація 

Дисципліна направлена на формування у студентів комплексу теоретичних та прикладних знань  щодо сучасного обладнання, яке застосову-
ється для захисту біосфери, володіння тенденціями створення інновацій у сфері технічних засобів захисту елементів довкілля, принципів 
проектування і розрахунків апаратів, установок очищення забруднених газових викидів та стічних вод, використовуваних для розробки і 
оновлення природоохоронних технологій. 

Цілі курсу 

Формування у студентів системних знань  щодо сучасного  очисного обладнання, його конструкційних особливостей та експлуатації, вміння 
на основі новітніх напрямків розвитку природоохоронних технологій та обладнання обґрунтовувати шляхи  удосконалення апаратів та спо-
руд, розробляти і проектувати найефективніші технічні засоби захисту елементів біосфери задля підвищення екологічної безпеки діяльності 
об’єктів промислової та непромислової сфери. 

Формат  Лекційні, практичні заняття , курсовий проект, консультації. Підсумковий контроль - іспит 
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Обсяг дисципліни: 6 кредитів ECTS 180 годин. 

Лекцій: 64 години. 

Практичних занять: 32 години. 

Компетентності:  

 Обізнаність на рівні новітніх досягнень техніки захисту елементів 

довкілля, володіння тенденціями створення інновацій у сфері технічних 

засобів захисту біосфери, здатність розраховувати та проектувати 

устаткування і обладнання очищення газових викидів, стічних вод, проводити 

аналіз технічних характеристик і умов роботи обладнання та визначати  

найбільш ефективні технічні засоби для використання у розробці нових 

природоохоронних технологій.  

Результати навчання: 

 Уміти визначати найбільш ефективне обладнання у відповідності 

до сучасних вимог щодо технічних засобів захисту біосфери, знати та обґру-

нтовувати  шляхи удосконалення очисних апаратів, вміти розробляти, проек-

тувати, модернізувати  обладнання технологічних ліній та очисних споруд,  

володіти основами проведення інженерних розрахунків очисних апаратів в 

системі розробки нових природоохоронних технологій. 

 

Теми що розглядаються. 

Тема 1. Джерела забруднення повітря та основні характеристики пилу і газу. 

Тема 2. Вибір обладнання для захисту атмосфери. 

Тема 3.  Засоби сухої очистки викидів від пилу 

Тема 3.1. Апарати для сухої та електричної очистки забруднених газів. 

Тема 3.2. Очищення газоповітряних середовищ за допомогою фільтрів. 

Тема 3.3.  Електрофільтри. 

Тема 4. Пиловловлюючі апарати у системах мокрого відділення пилу з вики-

дів. 

Тема 5. Апарати та обладнання для очистки викидів від паро- та газоподіб-

них шкідливих речовин.   



Тема 5.1. Адсорбційне, абсорбційне та каталітичне видалення домішок із за-

бруднених газів 

Тема 5.2.Термічне знешкодження шкідливих речовин у викидах. Інноваційні 

розробки у техніці очищення газових викидів. 

Тема 6.  Відстоювання і фільтрація стічних вод. 

Тема 6.1. Споруди для механічної очистки стічних вод. 

Тема 6.2.  Фільтрація стічних вод та характеристика фільтрів. 

Тема 7. Апарати очистки стічних вод від завислих речовин у полі відцентро-

вих сил. 

Тема 8. Фізико-хімічне руйнування колоїдно-дисперсних систем і емульсій. 

Тема 8.1. Апарати та споруди для проведення коагуляції і флокуляції. 

Тема 8.2. Установки та флотатори для очищення стічних вод. 

Тема 9. Фізико-хімічні методи та обладнання для очистки стічних вод від 

розчинених шкідливих речовин. 

Тема 9.1. Очищення стічних вод адсорбцією. Адсорбційні апарати. 

Тема 9.2. Іоннообмінне очищення стічних вод з використанням апаратів різ-

них  типів.  

Тема 9.3. Мембранні системи  очищення води. 

Тема 9.4. Екстракційне очищення стічних вод та апаратурне оформлення 

процесу. 

Тема 10. Електрохімічні методи та апарати для очистки стічних вод. 

Тема 11. Установки для плазмохімічної, термічної очистки  стічних вод та 

виморожування. 

Тема 12. Біохімічне ( біологічне) очищення стічних вод  

Тема 12.1. Методи та технології біологічного очищення стічних вод. 

Тема 12.2. Споруди та пристрої для біологічного очищення стічних вод 

 

Форма та методи навчання 

Процес викладання дисципліни включає  лекції (вступна, тематичні), 

практичні заняття  ( інформаційні та аналітичні  завдання, ситуаційні задачі),  



індивідуальне завдання у формі реферату, консультації (групові та індивідуа-

льні, у тому числі дистанційні). 

Метод лекції передбачає ознайомлення з її планом та конспектування 

змісту. При цьому студенти виділяють головне в матеріалі заняття та розви-

вають сприйняття, увагу і пам'ять. У лекціях використовується пояснюваль-

ний метод, що включає повідомлення фактів, які пояснюються студентам до 

осмислення їх суті. Метод репродуктивного навчання, який використовується 

на практичних заняттях, сприяє узгодженню теоретичного навчання з прак-

тичним, а також вироблення у студентів умінь та навичок щодо одержаних 

знань. При виконанні індивідуального завдання застосовується спонукальний 

метод навчання з організацією самостійної діяльності студентів із засвоєння 

нових знань. 

 

Методи контролю  

Викладання дисципліни супроводжується здійсненням поточного та пі-

дсумкового контролю знань студентів. Форми поточного контролю включа-

ють: коротку  співбесіду на початку лекції (за матеріалами тем попередньої 

лекції);  контроль знань студентів за темами, винесеними на самостійну ро-

боту; перевірку  набутих умінь на практичних заняттях; перевірку індивідуа-

льного завдання, а також підсумкову тестову перевірку знань студентів за 

змістовними модулями. Підсумковий контроль здійснюється на усному екза-

мені (з оцінкою за 100-бальною шкалою) в обсязі навчального матеріалу, ви-

значеного навчальною програмою. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Таблиця 1 – Розподіл балів для оцінювання успішності студента  
Контрольні 

роботи 
Практичні 

роботи 
Індивідуальні 

завдання Тощо Іспит Сума 

48 16 28 4* 4 100 
*Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на лекційних заняттях 



Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів 

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід ро-
зуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, проек-
ти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, що на-
вчаються, 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 від-
повідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає мож-
ливість 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 навчан-
ня. 

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 протя-
гом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку ви-
кладачів 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 виставлен-
ням державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, „задовільно” чи „не-
задовільно”) 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 визна-

чення 

 
Національна  

оцінка  
позитивні 

 
негативні 

 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

- Глибоке знання на-
вчального матеріалу 
модуля, що містяться в 
основних і додаткових 
літературних джере-
лах; 
- вміння аналізувати 
явища, які вивчаються, в 
їхньому взаємозв’язку і 
розвитку; 
- вміння проводити тео-
ретичні розрахунки; 
- відповіді на запитання 
чіткі, лаконічні, логіч-
но послідовні; 
- вміння  вирішувати 
складні практичні за-
дачі. 

Відповіді на за-
питання можуть  
містити незнач-
ні неточності 

82-89 В Добре 

- Глибокий рівень 
знань в обсязі 
обов’язкового матеріа-
лу, що передбачений 
модулем; 
- вміння давати аргуме-
нтовані відповіді на 
запитання і проводити 
теоретичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 
складні практичні за-
дачі. 

Відповіді на за-
питання містять 
певні неточно-
сті; 
 

75-81 С Добре 

- Міцні знання матеріа-
лу, що вивчається, та 
його практичного за-
стосування; 
- вміння давати аргуме-
нтовані відповіді на 
запитання і проводити 
теоретичні 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 поло-
жень матеріалу, що ви-
вчається, та їх практич-
ного застосування; 
- вміння вирішувати 
прості практичні зада-

Невміння давати 
аргументовані 
відповіді на за-
питання; 
- невміння ана-
лізувати викла-
дений матеріал і 



1 2 3 4 5 
чі. виконувати ро-

зрахунки; 
- невміння вирі-
шувати складні 
практичні за-
дачі. 

60-63 Е Задовільно 

- Знання основних фун-
даментальних поло-
жень матеріалу модуля, 
- вміння вирішувати 
найпростіші практичні 
задачі. 

Незнання окре-
мих (непринци-
пових) питань з 
матеріалу мо-
дуля; 
- невміння пос-
лідовно і аргу-
ментовано ви-
словлювати ду-
мку; 
- невміння за-
стосовувати те-
оретичні поло-
ження при роз-
вязанні практи-
чних задач 

35-59 

FХ 
(потрібне 
додаткове 
вивчення) 

Незадовільно 

Додаткове вивчення 
матеріалу модуля може 
бути виконане в термі-
ни, що передбачені на-
вчальним планом. 

Незнання основ-
них фундамен-
тальних поло-
жень навчаль-
ного матеріалу 
модуля; 
- істотні поми-
лки у відповідях 
на запитання; 
- невміння 
розв’язувати 
прості практи-
чні 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 осно-
вних фундамен-
тальних поло-
жень; 
- невміння оріє-
нтуватися під 
час розв’язання  
простих прак-
тичних задач 

 





Основна література; 

1 Северин Л. І., Петрук В. Г., Безвозюк І. І., Васильківський І. В. Приро-
доохоронні технології. Ч. 1. Захист атмосфери : навч. посіб. / 
Л.І.Северин, В.Г.Петрук, І.І.Безвознюк, І.В. Васильківский. Вінниця : 
ВНТУ, 2012. 

 

− 388 с.  
2 Петрук В.Г., Северин Л. І., Васильківський І. В., Безвозюк І. І.  Приро-

доохоронні технології: навч. посіб. Ч.2 : Методи очищення стічних вод / 
В.Г.Петрук, Л.І.Северин, І.В. Васильківский, І.І.Безвознюк.  Вінниця : 
ВНТУ, 2014.  

 

− 258 с. 
3 Сучасні технології захисту атмосфери: навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів екологічного профілю /Укл. 
Мартиненко С.А. Кропивницький: ЦНТУ, 2019. 

 

− 155 с.   
4 Василенко І.А., Скиба М.І., Півоваров О.А., Воробйова В.І. Теоретичні 

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

 

− 
204 с.   

5 Герасимов О.І. Теоретичні основи технологій захисту навколишнього 
середовища:навч.пос.  Одеськ.держ.екол.ун-т. Одеса:ТЕС, 2018. 

 

−   228 
с.   

6 Жигуц  Ю. Ю., Лазар В.Ф.     Інженерна екологія: навч. посіб. 
/Ю.Ю.Жигуц, В.Ф.Лазар.Ужгородський нац. ун-т, Мукачівський держ. 
ун-т.  Київ : Кондор, 2012. 

 

− 170 с. 
7 Промислова екологія : навч. посіб. / Я. І. Бедрій та ін. Київ: Кондор, 

2010. 

 

−  374 с. 
8  Ратушняк Г.С., Лялюк О.Г. Засоби очищення газових викидів: на-

вч.посіб./ Г.С.Ратушняк, О.Г.Лелюк.  Київ: ІВНВКП «Укргеліотех», 
2009. – 204 с. 

9 Зацерклянний, М. М. Процеси захисту навколишнього середовища: під-
ручник / М. М. Зацерклянний, О. М. Зацерклянний, Т. Б. Столевич ; 
Одес. нац. акад. харч. технологій. Одеса : Фенікс, 2017. – 454 с.     

10 Донченко М.І., Фроленкова С.В. Екологічна безпека гальванотехніки. Ч. 
1. Стічні води. Механічна та сорбційна очистка: навч. посіб./ 
М.І.Донченко, С.В.Фроленкова. К.: НТУУ «КПІ», 2016.  202 с.  
 

 
Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо 
спирається на: 

На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 

Устаткування та основи проектування 
екологічно безпечних технологій з ви-
користанням САПР  

 

Екоіновації у створенні нових техноло-
гій 
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