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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  
ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета: 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 споруд, 
розробляти і проектувати найефективніші технічні засоби захисту елементів 
біосфери задля підвищення екологічної безпеки діяльності об’єктів 
промислової та непромислової сфери. 
Компетентності: 

СК18. 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:  

ПР21. Уміти визначати найбільш ефективне обладнання у відповідності 
до сучасних вимог щодо технічних засобів захисту біосфери, знати та 
обґрунтовувати  шляхи удосконалення очисних апаратів, вміти розробляти, 
проектувати, модернізувати  обладнання технологічних ліній та очисних споруд,  
володіти основами проведення інженерних розрахунків очисних апаратів в 
системі розробки нових природоохоронних технологій. 
 

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 використанням САПР  

 

Екоіновації у створенні нових 
технологій 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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занять (годин) 
Поточний 
контроль 

Семестровий 
контроль  

С
ем

ес
тр

 

За
га

ль
ни

й 
об

ся
г 

 
(г

од
ин

) /
 к

ре
ди

ті
в 

EC
TS

 

А
уд

ит
ор

ні
 за

ня
тт

я 
 

(г
од

ин
) 

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
  

(г
од

ин
) 

Л
ек

ці
ї 

Л
аб

ор
ат

ор
ні

 за
ня

тт
я 

П
ра

кт
ич

ні
 за

ня
тт

я,
 с

ем
ін

ар
и 

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

і з
ав

да
нн

я 
ст

уд
ен

ті
в 

(К
П

, К
Р,

 Р
Г,

 Р
, Р

Е)
 

К
он

тр
ол

ьн
і р

об
от

и 
 

(к
іл

ьк
іс

ть
 р

об
іт

) 

За
лі

к 

Ек
за

ме
н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2 180/6 96 84 64  32 КП 2  + 
           

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 
складає 53,3 (%): 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  
у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 
Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. Ре
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1 2 3 4  5 
   Модуль 1. Очистка пилогазових викидів.  

1. Л 2 

 Вступ. 
Тема 1. Джерела забруднення повітря та основні 
характеристики пилу і газу. 
Промислові підприємства як основні забруднювачі 
атмосферного повітря. Формування твердих,  рідких, 
паро- і газоподібних забруднень у промисловому 
виробництві. Основні властивості пилу та газів. 

[1,2,12] 

2. Л 2 

Тема 2. Вибір обладнання для захисту атмосфери 
Характеристика викидів та принципи вибору  очисного 
обладнання. Вимоги до очисного обладнання та основні 
показники його роботи. Наукові і прикладні аспекти 
удосконалення  техніки очистки викидів 

[1,2,3,10] 

3. Л 2 

Тема 3. Засоби сухої очистки викидів від пилу 
Тема 3.1. Апарати для сухої та електричної очистки 
забруднених газів. 
Основні властивості пилу і принципи його вилучення з 
викиду. Класифікація методів і апаратів для очистки 
викидів. 

[1,5,6,7-9,25] 

4. Л 2 
Пилоосаджувальні камери:  конструкції і закономірності 
визначення основних параметрів. Інерційні та 
вентиляторні  пиловловлювачі. 

[1,4,7,8,10] 

5. Л 2 
Очищення забруднених потоків в циклонах. 
Різновидності циклонів і особливості їх конструкцій. 
Характеристика різних типів конструкцій циклонів. 

[1,4,7,8,10,12,14] 
 

6. ПЗ 2 Розрахунок  основних типів циклонів [1] 
 СР 2 Вихрові  та жалюзійні пиловловлювачі [1] 

7. Л 2 

 Тема 3.2. Очищення газоповітряних середовищ за 
допомогою фільтрів 
Повітряні фільтри та їх класифікація. Волокнисті, 
зернисті та масляні фільтри. 

[1] 

8. Л 2 Рукавні фільтри. Конструкційні особливості різного типу 
фільтрів. Типи тканин.   [5-8,10,12,14] 

9. ПЗ 2 Розрахунок рукавних пилоочисних установок. [1,19,27] 
 СР 2 Фільтри для очищення радіоактивних викидів [7] 

10. Л 2 
Тема 3.3. Електрофільтри 
Принципи очистки газів у електрофільтрах. Конструкції 
фільтрів та їх характеристика. Мокрі електрофільтри 

[1,5,6-8,10,12] 

11. ПЗ 2 Підбір та  розрахунок електрофільтру.  [19,20,28] 
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12. Л 2 

Тема 4. Пиловловлюючі апарати у системах мокрого 
видалення пилу з викидів. 
Характеристика методу мокрого очищення запилених 
потоків. Класифікація очисного обладнання. Полі 
скрубери. Циклони з водяною плівкою. 

[1,5,6,7,8,10] 

13. ПЗ 2 Розрахунок полого скруберу. [19] 
 СР 2 Тумановловлювачі. [1,14] 

14. Л 2 Пінні пилоуловлювачі. Ударно-інерційне 
пилоуловлювання. [1] 

 СР 2 Насадкові газопромивники [1,23] 

15. Л 2 Скрубери  Вентурі: характеристика, конструкційні та 
технологічні  особливості. [1,5,6-8,10,] 

16. ПЗ 2 Розрахунок скрубера Вентурі [19,20] 

17. Л 2 

Тема 5. Апарати та обладнання для очистки викидів від 
паро- та газоподібних шкідливих речовин.   
Тема 5.1. Адсорбційне, абсорбційне та каталітичне 
видалення домішок із забруднених газів 
Класифікація  та характеристика методів очищення. 
Абсорбенти та їх особливості. Типи і конструкції 
абсорберів. 

[1,5,6, 17,20,25] 

18. ПЗ 2 Розрахунок абсорбера [1,2,5,17] 

19. Л 2 
Очищення викидів адсорбцією. Характеристика 
адсорбентів. Конструкції  адсорберів. Десорбція 
адсорбентів. 

[1,5,6,10,12] 

20. Л 2 Каталітичне очищення газів. Контактні апарати з різними 
видами каталізатора [1,5,6] 

21. ПЗ 2 Розрахунок контактних апаратів з завислим шаром  
каталізатора. [1] 

   
Тема 5.2. Термічне знешкодження шкідливих речовин у 
викидах. Інноваційні розробки у техніці очищення 
газових викидів. 

 

22. Л 2 

Термо-, плазмо- та фотокаталітична очистка викидів: 
суть та характеристика обладнання. Магнітне очищення 
забруднених газів. Озонний і плазмохімічний метод  
очищення викидів. Застосування ультразвуку у системах 
очищення викидів. 

[1,8,10,26] 

 СР 2 Біологічні реактори та біоскрубери [1,10,16,] 
23. ПЗ 2 Контрольна робота №1.  

   Модуль 2. Обладнання та споруди для очистки 
стічних  вод   

24. Л 2 

Тема 6.  Відстоювання та фільтрація стічних вод 
Тема 6.1. Споруди для механічної очистки стічних вод. 
Загальна характеристика механічного очищення стічних 
вод. Конструкції відстійників: вертикальні, 
горизонтальні, радіальні, тонкошарові, поличні, 
трубчасті. 

[ 9,13,18,22] 

25. ПЗ 2 Розрахунок відстійників [ 9,19] 
 СР 2 Пісковловлювачі [10,18] 

26. Л 2 Очистка від спливаючих домішок. Прояснювачі з 
завислим шаром осаду.  [ 9,15] 

27. ПЗ 2 Розрахунок прояснювача [12] 
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28. Л 2 
Тема 6.2.  Фільтри для  стічних вод  
Класифікація та загальна характеристика фільтрів. 
Барабанні фільтри. Фільтри періодичної дії 

[ 11,15,18] 

29. Л 2 Поверхневі фільтри. Фільтри з зернистим завантаженням [ 11,15,18] 
30. ПЗ 2 Розрахунок фільтра з зернистим завантаженням [9,11] 

31. Л 2 

Тема 7. Апарати очистки стічних вод від завислих 
речовин у полі відцентрових сил. 
Відкриті та напірні гідроциклони Багатоярусні гідро 
циклони. Центрифуги відстійні та фільтруючі. 

[ 5,6,9,15] 

32. Л 2 

Тема 8. Фізико-хімічне руйнування колоїдно-дисперсних 
систем і емульсій. 
Тема 8.1. Апарати та споруди для проведення коагуляції 
та флокуляції. 
Загальна характеристика коагуляції та флокуляції. 
Обладнання для проведення коагуляції і флокуляції: 
змішувачі, камери пластівцеутворення. 

[ 5,6,15,18] 

33. Л 2 

Тема 8.2. Установки та флотатори для очищення стічних 
вод. 
Обладнання для проведення флотації: флотаційні камери, 
напірні резервуари, імпелерні машини. 

[ 9,15,18] 

34. ПЗ 2 Розрахунок флотатора. [9,15] 

35. Л 2 

Тема 9. Фізико-хімічні методи та обладнання для 
очистки стічних вод від розчинених домішок.  
Тема 9.1. Очищення стічних вод адсорбцією. 
Адсорбційні апарати. Використання адсорбції для 
глибокої очистки стічної води. Адсорбери для очистки 
стічних вод. 

[ 5,6,9,11,15,21] 

 СР 2 Регенерація адсорбентів [ 6,8,16,18,20,21] 

36. Л 2 

Тема 9.2. Іоннообмінне очищення стічних вод з 
використанням апаратів різних  типів.  
Застосування іонного обміну для глибокої очистки 
стічних вод: характеристика методу та особливості 
іонітів. Іонообмінні апарати. 

[ 5,6,9,11,15] 

 СР 2 Регенерація іонообмінних смол [ 5,9,11,15] 
37. ПЗ 2 Розрахунок іонітових фільтрів [9,11] 

38. Л 2 

Тема 9.3. Мембранні системи  очищення води  
Технології та методи мембранного очищення  води. 
Мембранні системи очищення води шляхом мікро-, 
ультра- та нанофільтрації. Конструкції систем прямого та 
зворотного осмосу. 

[5,10,29] 

39. Л 2 

Тема 9.4. Екстракційне очищення стічних вод і 
апаратурне оформлення процесу. 
Суть процесу екстракції забруднених вод.  Екстрактори: 
конструкції та характеристики. 

[5,15] 
 

 СР 2 Хімічні методи очистки стічних вод [5,12,15] 

40. Л 2 

Тема 10. Електрохімічні методи та апарати для очистки 
стічних вод 
Загальна характеристика електрофлотації. Конструкції 
електрофлотаторів. 

[5,9,11] 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 14 
2 Підготовка до практичних занять  12 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  
на лекційних заняттях  18  

4 Виконання індивідуального завдання (курсовий проект) 40  
5 Інші види самостійної роботи (підготовка до тестового контролю)  
 Разом 84 

 
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

Курсовий проект  
 (вид індивідуального завдання) 

 
№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни виконання  
(на якому тижні) 

1 
 
2 
 
3 

Вибір та обґрунтування обладнання для очищення викидів 
чавуноливарного цеху 
Розробка системи очистки викидів конверторного виробництва 
та обґрунтування вибору очисного обладнання  
Розробка системи очистки викидів процесу збагачення 

25–35 

1 2 3 4  5 

41. Л 2 
Метод електрокоагуляції та конструкції 
електрокоагуляторів. Електродіалізатори: конструкції, 
характеристики та принцип дії. 

[ 5,11,15] 
 

42. ПЗ 2 Розрахунок електоролізера [9,11] 

43. Л 2 

Тема 11. Установки для плазмохімічної, термічної 
очистки  стічних вод та виморожування. 
Плазмохімічна установка. Випарні установки. Установки 
виморожування. 

[5,9] 

44. Л 2 

Тема 12. Біохімічне (біологічне) очищення стічних вод  
Тема 12.1. Методи та технології біологічного очищення 
стічних вод. 
Методи біологічного очищення стічних вод  у природних 
та штучних умовах. Загальна характеристика технологій 
очищення промислових та господарсько-побутових вод.  

[9,12,13,18] 

45. ПЗ 2 Розрахунок аеротенку [9] 

46,47. Л 4 

Тема 12.2. Споруди та пристрої для біологічного 
очищення стічних вод у штучних умовах 
Аеротенки: конструкції, характеристики. Конструкції 
аераторів. Оксітенки. Біологічні фільтри. Обробка та 
знешкодження осадів очисних споруд. 

[9,12,18] 

48. ПЗ 2 Контрольна робота № 2  
  Разом:            114 
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№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни виконання  
(на якому тижні) 

 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 

10 
 
 

11 
 

12 
 
 

13 
 

14 
 

15 

мінеральної сировини та обґрунтування вибору очисних 
апаратів 
Розробка системи очистки викидів виробництва мінеральних 
добрив та обґрунтування вибору очисних апаратів  
Розробка системи очистки викидів виробництва хлору та 
обґрунтування вибору очисних апаратів.  
Розробка системи очистки викидів виробництва сульфатної 
кислоти та обґрунтування вибору очисних апаратів. 
Розробка системи очистки викидів цементного виробництва та 
обґрунтування вибору очисних апаратів 
Розробка системи очистки викидів цеху виробництва фосфатної 
кислоти та обґрунтування вибору очисних апаратів 
Розрахунок установки зворотного осмосу для очищення стічних 
вод від розчинених домішок  
 Вибір та розрахунок параметрів технологічної схеми очистки 
стічних вод від зважених речовин  та обґрунтування вибору 
очисних апаратів 
Розробка схеми очищення стічних вод теплової електричної 
станції та обґрунтування вибору очисних апаратів 
Біохімічна очистка стічних вод нафтопереробного підприємства 
та обґрунтування вибору очисних апаратів та споруд 
Розробка схеми очищення стічних вод гальванічної дільниці та 
обґрунтування вибору очисних апаратів 
Вибір та обґрунтування обладнання для очистки стічних вод 
підприємства по виробництву м'ясних виробів 
Розробка схеми очищення стічних вод машинобудівного 
підприємства та обґрунтування вибору очисних апаратів 
 

 
МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 
Процес викладання дисципліни включає різні методики навчання. До них 

відносяться  лекції (вступна, тематичні), практичні заняття ( інформаційні та 

аналітичні  завдання, ситуаційні задачі),  індивідуальне завдання у формі 

реферату, консультації (групові та індивідуальні, у тому числі в дистанційній 

формі). 
 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Викладання дисципліни супроводжується здійсненням поточного та 

підсумкового контролю знань студентів. Форми поточного контролю 

включають: коротку  співбесіду на початку лекції (за матеріалами тем 

попередньої лекції);  контроль знань студентів за темами, винесеними на 

самостійну роботу; перевірку  набутих умінь на практичних заняттях; перевірку 

індивідуального завдання, а також підсумкову тестову перевірку знань 
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студентів за змістовними модулями. Підсумковий контроль здійснюється на 

усному екзамені. 
 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 
Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної 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 

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 



 12 

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 

визначення 

Національна  
оцінка позитивні негативні 

 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

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

Відповіді на 
запитання можуть  
містити незначні 
неточності 

82-89 В Добре 

- Глибокий рівень знань в 
обсязі обов’язкового 
матеріалу, що 
передбачений модулем; 
- вміння давати 
аргументовані відповіді на 
запитання і проводити 
теоретичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 
складні практичні задачі. 

Відповіді на 
запитання містять 
певні неточності; 
 

75-81 С Добре 

- Міцні знання матеріалу, 
що вивчається, та його 
практичного 
застосування; 
- вміння давати 
аргументовані відповіді на 
запитання і проводити 
теоретичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 
практичні задачі. 

- невміння 
використовувати 
теоретичні знання 
для вирішення 
складних 
практичних 
задач. 

64-74 D Задовільно 

- Знання основних 
фундаментальних 
положень матеріалу, що 
вивчається, та їх 
практичного застосування; 
- вміння вирішувати прості 
практичні задачі. 

Невміння давати 
аргументовані 
відповіді на 
запитання; 
- невміння 
аналізувати 
викладений 
матеріал і 
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1 2 3 4 5 
виконувати 
розрахунки; 
- невміння 
вирішувати 
складні 
практичні задачі. 

60-63 Е Задовільно 

- Знання основних 
фундаментальних 
положень матеріалу модуля, 
- вміння вирішувати 
найпростіші практичні 
задачі. 

Незнання окремих 
(непринципових) 
питань з 
матеріалу модуля; 
- невміння 
послідовно і 
аргументовано 
висловлювати 
думку; 
- невміння 
застосовувати 
теоретичні 
положення при 
розв’язанні 
практичних задач 

35-59 

FХ 
(потрібне 
додаткове 
вивчення) 

Незадовільно 

Додаткове вивчення 
матеріалу модуля може бути 
виконане в терміни, що 
передбачені навчальним 
планом. 

Незнання 
основних 
фундаментальних 
положень 
навчального 
матеріалу модуля; 
- істотні помилки 
у відповідях на 
запитання; 
- невміння 
розв’язувати 
прості практичні 
задачі. 

1-34 

F 
(потрібне 
повторне 
вивчення) 

Незадовільно 
 – 

- Повна 
відсутність знань 
значної частини 
навчального 
матеріалу модуля; 
- істотні помилки 
у відповідях на 
запитання; 
-незнання 
основних 
фундаментальних 
положень; 
- невміння 
орієнтуватися під 
час розв’язання  
простих 
практичних задач 
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