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

ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета вивчення дисципліни: 

Набуття студентами знань теоретичних основ знешкодження та утилізації 

газових викидів, джерел їх утворення у промисловому виробництві, оволодіння 

сучасними технологіями утилізації і рекуперації газових викидів, принципами 

вибору очисного устаткування та методиками його розрахунку. 

 

 Програмні компетентності:  

  

 СК32. 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. 

 

 Програмні результати навчання: 

 ПР30. Знати характеристики і властивості газових викидів у промислових 

технологіях та сучасні досягнення в технологіях знешкодження, утилізації і 

рекуперації промислових газових викидів 

 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються: 

Системи технологій та 

промислова екологія.  

 

 



 5 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
 

З них За видами аудиторних 
занять (годин) 

Поточний 
контроль 

Семестровий 
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7 150/5 80 70 48  32 КП 3  + 
           

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 
складає 53,3 (%): 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

№
  з

/п
. 

В
ид

и 
нв
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ль

ни
х 
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ня

ть
 

(Л
, Л

З,
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З,
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К
іл

ьк
іс

ть
 г
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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. 

Рекомендо
вана 

література
(базова, 
допоміж 

на) 

1 2 3 4 5 

1 Л 2 

Змістовний модуль №1. Теоретичні основи знешкодження та 
утилізації газових викидів  
Тема 1.Основні поняття щодо фізико-хімічних закономірностей 
газових викидів  
Перехід речовин у різні агрегатні стани. Змочування та поверхневі  
явища. Колоїдні системи.  Перенесення у багатокомпонентних 
системах. Склад багатокомпонентних систем рідинного середовища 
та характеристики пористого середовища. 

[2,8,10] 
 

2 Л 2 
Тема 2.Джерела забруднення повітряного басейну та їх види 
Основні джерела забруднення атмосфери. Аерозолі та їх властивості. 
Гази та пара як компоненти викидів. 

[1,3,4] 

3 ПЗ 2 Визначення ступеня забрудненості атмосфери  [3,5] 

4 Л 2 

Тема 3. Показники якості атмосферного повітря. 
Нормування викидів шкідливих речовин у атмосферу в Україні. 
Узгодженість нормативів якості повітряного басейну України та 
країн ЄС. 

 
[3,5] 

5 ПЗ  2 Розрахунок викидів в атмосферу при спалюванні різного палива та їх 
вплив на якість атмосферного повітря. [  2  ] 

6,7 ПЗ 4 Розсіювання викидів. Розрахунок необхідного ступеня очистки 
газових викидів. [16] 

8 Л 2 

Тема 4. Методи та апарати очистки викидів. Особливості 
уловлювання пилових забруднень у викидах. 
Загальна характеристика методів та апаратів очистки забруднених 
викидів. Суха очистка викидів від пилу. Мокре та електричне 
пиловловлювання.  

[1] 

9 ПЗ 2 Розрахунок циклону. Утилізація уловленого пилу. [9] 

10 Л 2 

Тема 5.Очищення викидів від газо- та пароподібних забруднювачів. 
Тема 5.1 Абсорбційна та адсорбційна очистка викидів 
Особливості очищення викидів у абсорберах. Адсорбційне очищення 
викидів.  

[2,3] 

11 Л 2 

Тема 5.2 Термохімічне, каталітичне  та інші методи очищення 
газових відходів  
Термохімічне знешкодження газових домішок. Каталітичне 
очищення викидів. Конденсація газових домішок. Гідрофільтри. Інші 
методи очищення газових відходів.  

[ 2,3] 
  

12,13 ПЗ  4 Удосконалення способів та апаратів знезараження та утилізації 
газових викидів на основі сучасних наукових досягнень [2] 

14 ПЗ 2 Контрольна робота №1   

   Змістовний модуль № 2. Технології утилізації викидів, що містять 
пил та сірку.    

15 Л 2 Тема 6. Рекуперація пилу. 
Рекуперація сажі у виробництві форсункової сажі та при газифікації [1]  
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рідкого палива. Утилізація пилу у виробництві ортофосфату натрію. 
Принципова схема утилізації аміаку та пилу карбаміду. 

16 Л 2 

Тема 7. Утилізація та рекуперація діоксиду сірки. 
Тема 7.1. Абсорбційні методи утилізації діоксиду сірки 
Характеристика очистки викидів абсорбцією. Фізична та хімічна 
абсорбція. Технологічні схеми магнезитового та сульфітового 
методів очистки викидів від діоксиду сірки. 

[1,6,12, 
20,21] 

17 Л 2 

Тема 7.2. Адсорбційна та каталітична  очистка газів від діоксиду 
сірки. 
Особливості очистки викидів від діоксиду сірки. Установка оксидно-
марганцевого методу очистки димових газів. Каталітична очистка  
газів від сірчистих сполук. 

[1,3] 

18 ПЗ 2 Розрахунок критерію екологічності процесу. Розробка пропозицій 
щодо очистки викидів від діоксиду сірки  

[1 
20,21] 

19 Л 2 

Тема 7.3 Утилізація та рекуперація сірководню 
Абсорбційна очистка викидів. Очистка викидів  від сірководню 
вакуум- карбонатним методом. Технологічна схема установки 
етаноламінової очистки газів.  

[1,7] 

20 Л 2 
Адсорбційна очистка від сірководню різними поглиначами. 
Установка очистки газу від сірководню у псевдозрідженому шарі 
вугілля. 

[1,7] 

21 Л 2 Виробництво сірки з технічного сірководню. Установка виробництва 
сульфатної кислоти з сірководню. [1,3] 

22 ПЗ 2 Контрольна робота №2  

 
 
 

23 

 
 
 

Л 

 
 
 
2 

Змістовний модуль № 3. Технології утилізації та знешкодження 
викидів від оксидів азоту, вуглецю, галогенів та пари органічних 
сполук. 
Тема 8.Утилізація оксидів нітрогену 
Особливості абсорбції оксидів азоту у викидах. Принципова 
установка очистки нітрозних газів торфолуговим сорбентом.  

 
 
 
 

[1,14] 

24 Л 2 
Твердофазна каталітична очистка викидів від оксидів азоту. 
Технологічна схема високотемпературного знезараження нітрозних 
газів у виробництві слабкої азотної кислоти.   

[1,6,14] 

25 Л 2 

Селективне каталітичне відновлення  оксидів азоту: характеристика 
та принципова схема  очистки газів від  оксидів азоту.Схема 
установки очистки газів від оксидів азоту та сірки з одержанням  
сульфату амонію. 

[1,6] 

26 ПЗ  2 Вибір методів та технологій денітрації газів [1,6,14] 

28,29 Л 3 

Тема 9. Знезараження газоподібних викидів від оксиду вуглецю. 
Принципові технологічні схеми мідно-аміачної очистки газів від 
оксиду вуглецю. Установки каталітичної очистки газів. Абсорбція 
мідь-алюміній-хлоридними розчинами. Промивання рідким азотом. 

 
[1,16] 

28,29 Л 3 

 Тема 10. Очистка газів від галогенів та парів ртуті. 
Тема 10.1 Очищення газів абсорбцією від фтору та його сполук. 
Особливості уловлювання фтору та тетрафториду. Схеми установок 
та апарати для очистки газів від сполук фтору абсорбцією.  

[1] 

30 ПЗ 2 Техніко-економічне порівняння промислових способів очищення 
газів від  оксидів азоту, фтору та інших сполук. [16] 

31 Л 2 

Тема 10.2 Абсорбційне та адсорбційне очищення газів від сполук 
хлору та брому.  
Абсорбція брому з газів. Адсорбційний метод очистки газів від 
сполук хлору та його сполук, а також йоду та  йодоводню.  

[1,15] 



 8 

32,33 Л 3 Очистка викидів від парів ртуті. Характеристика принципових 
установок демеркуризації вентиляційних викидів. [1,13] 

33,34 ПЗ 2 Техніко-економічне порівняння способів очищення газів від  парів 
ртуті. [1,13] 

35 Л 3 
Тема 11. Знешкодження викидів від органічних сполук. 
Рекуперація парів розчинників. Каталітичне знезараження газів від 
органічних речовин. 

 [1] 

36,37 Л 4 

Абсорбційний та адсорбційний методи очистки газів від 
сіркоорганічних сполук та їх принципові схеми. Хемосорбційна і 
каталітична очистка газів від сіркоорганічних сполук. 
Високотемпературне знезараження газів. 

[1] 

38,39 ПЗ 4 Складання технологічних схем очистки газових викидів від 
органічних сполук та обґрунтування вибору апаратів очистки [1,16] 

40 ПЗ 2 Контрольна робота №3  
Разом 
(годин) 80 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 12 
2 Підготовка до практичних  занять  16 

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

4 Виконання індивідуального завдання (курсовий проект) 42 
5 Інші види самостійної роботи   
 Разом 70 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  
                 Курсовий проект____________  

 (вид індивідуального завдання) 
№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни виконання  
(на якому тижні) 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 

Розробка заходів щодо захисту повітряного басейну від 
викидів виробництва мінеральних добрив 
Розробка заходів щодо захисту повітряного басейну від 
викидів підприємства по виробництву алюмінію 
Розробка заходів щодо захисту повітряного басейну від 
викидів ТЕС 
Розробка заходів щодо захисту повітряного басейну від 
викидів виробництва аміачної селітри 
Розробка заходів щодо захисту повітряного басейну від 
викидів хімічного комбінату, що виробляє сульфатну 
кислоту 
Розробка заходів щодо захисту повітряного басейну від 
викидів виробництва нітратної  кислоти 
Розробка заходів щодо захисту повітряного басейну від 
викидів виробництва ортофосфатної кислоти 
Розробка заходів щодо захисту повітряного басейну від 
викидів виробництва капролактаму 
Розробка заходів щодо захисту повітряного басейну від 
викидів виробництва хлору 
Розробка заходів щодо захисту повітряного басейну від 
викидів виробництва аміаку 
Розробка заходів щодо захисту повітряного басейну від 
викидів виробництва фтороводневої кислоти 
Розробка заходів щодо захисту повітряного басейну від 
викидів виробництва ртуті 
Розробка заходів по попередженню зміни клімату шляхом 
очищення викидів від оксиду вуглецю 
Розробка заходів щодо захисту повітряного басейну від 
викидів виробництва міді 
Розробка заходів щодо захисту повітряного басейну від 
викидів виробництва титану 

2–15 
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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.
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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 
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). 
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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 
виконувати 
розрахунки; 
- невміння 
вирішувати 
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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 
розвязанні 
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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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

Складові навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни 

розташовані на сайтах:  

Кафедра «Хімічна  техніка та промислова екологія» 

http://web.kpi.kharkov.ua/htpe/studentu 

Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут». URL: http://library.kpi.kharkov.ua/;  

Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка 

.URL:  http://korolenko.kharkov.com/;  

Харківська обласна універсальна наукова бібліотека. URL:  

http://www.library.kharkov.ua/,  

а також на електронних носіях на кафедрі хімічної техніки та промислової 

екології  
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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 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     (дата звернення 25.06.2019) 

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/   (дата звернення 25.06.2019)  

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. 

 
Допоміжна література 

 
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 

16. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Технологія знешкодження та утилізація 
газових і твердих відходів в неорганічних виробництвах»  для студентів спеціальності 
«Хімічні технології неорганічних речовин» хіміко-технологічного факультету 
[Електронне видання] /Уклад.О.М.Стнюшкін. Ю.М.Князєв.  Київ:НТУУ «КПІ».  2010.  
84 с. URL:https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1311 (дата звернення 25.06.2019) 

17. Методичні вказівки з дисципліни «Інженерна аероекологія міст» до виконання курсової 
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роботи «Розрахунок розсіяння забруднюючих речовин в атмосферному повітрі»              
( для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.04010601 – 
Екологія та охорона навколишнього середовища) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова; уклад.: В. Є. Бєкєтов, Г. П. Євтухова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2015.  34 с.  URL: http://eprints.kname.edu.ua/41558/.pdf   (дата звернення 
25.06.2019) 

18. Семенюк М.В. Очищення газових потоків у відцентрових фільтрах: дис. ... канд. техн. 
наук. Київ, 2018.  225 с. URL: 
https://lpnu.ua/sites/default/files/dissertation/2018/8596/dis_semeniuk.pdf   (дата звернення 
25.06.2019) 

19. Викиди та поглинання парникових газів в Україні. URL: 
http://www.achem.univ.kiev.ua/books/zuy/clim_3.htm  (дата звернення 25.06.2019)  

20. Манідіна Є. А. Знешкодження сульфур(IV)оксиду промислових газових викидів за 
допомогою розчинів сполук феруму (II,III) : автореф. дис. ... канд. техн. наук / 
Є.А.Манідіна.  Дніпро. 2016.22 с. 

21. Манідіна Є.А., Смотраєв Р.В., Троїцька О.О., Беренда Н.В., Рижков В.Г., Суліменко 
С.Є. Технологія очищення промислових газових викидів від сульфуру  (ІV) оксиду 
(SO2) розчинами сполук заліза (II, III). Теорія і практика металургії, 2018. 3-5. С.33-36. 
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tipm_2018_3-5_9   (дата звернення 25.06.2019). 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 
(перелік інформаційних ресурсів) 

 
 

Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут». URL: http://library.kpi.kharkov.ua/; 

 Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка 
.URL:  http://korolenko.kharkov.com/;  

Харківська обласна універсальна наукова бібліотека. URL:  
http://www.library.kharkov.ua/ 
 
 
 
 

 


