Програма для атестації бакалаврів у вигляді комплексного екзамену
Кафедра Хімічна техніка та промислова екологія
Спеціальність 101 Екологія
1. Проаналізуйте вплив виробництва фосфорної кислоти та фосфатів на
довкілля.
2. Приведіть приклади технологій переробки відходів виробництва
мінеральних кислот.
3. Розгляньте основні аспекти технологій виробництва азотних добрив.
Визначте екологічність технології.
4. Охарактеризуйте технології виробництва хлору та хлорпродуктів і їх
вплив на довкілля.
5. Розгляньте напрямки утилізації дистилерної рідини, що утворюється у
виробництві соди.
6. Опишіть вплив виробництва пластмас на довкілля та утилізацію
пластичних мас.
7. Розгляньте вплив фармацевтичного виробництва на довкілля та
приведіть приклади утилізації фармацевтичних відходів.
8. Напрямки ресурсо- та енергозбереження у харчовій та переробній
промисловості.
9. В чому проявляється негативний вплив на довкілля литва у піщані
форми?
10. Визначте вплив ливарного виробництва на довкілля та напрямки
природоохоронних заходів у ливарному виробництві.
11. Приведіть загальну характеристику будівельного комплексу, його
ресурси та вплив на довкілля.
12. Сучасна технологія виготовлення керамічної плитки та її екологічні
аспекти.
13. Вплив виробництва будматеріалів на довкілля.
14. Утилізація промислових відходів у будівельній галузі.
15. Розкрийте суть принципів циклічності та ресурсозбереження

технологій.
16. Розгляньте сучасну технологічну лінію як систему та
охарактеризуйте ієрархію рівнів, склад і структуру.
17. Приведіть класифікацію технологічних систем за ознаками структури
та принципів функціонування.
18. Які вимоги щодо ресурсо-, енергозбереження та впливу на довкілля
ставляться до основних процесів, машин та апаратів будь-якої
технології?
19. Охарактеризуйте стан виробництва чорних металів в Україні та місце
в
ньому чавунного виробництва, екологічні проблеми галузі.
20.

Розгляньте види залізних руд та процеси їх підготовки до

використання
у виробництві чавуну, екологічні проблеми здійснення процесу.
21. Розгляньте проблеми захисту довкілля від негативної дії
коксохімічного виробництва.
22. Охарактеризуйте виплавку сталі у мартенівських печах та екологічні
проблеми виробництва мартенівської сталі.
23. Розгляньте альтернативні та відновлювальні джерела енергії і
перспективи їх використання в Україні.
24. Охарактеризуйте очистку газових сумішей від СО2 у технологіях
хімічної промисловості (на прикладі).
25. Охарактеризуйте очистку газових сумішей від NOх у

сучасних

виробництвах (на прикладі).
26. Охарактеризуйте технології переробки нафти та їх вплив на довкілля.
27. Опишіть та проаналізуйте видобуток нетрадиційного газу в Україні,
їх вплив на довкілля.
28. Технологія виробництва електроенергії на ТЕС, що працює на
твердому паливі та її вплив на довкілля.
29. Опишіть заходи боротьби зі шкідливим впливом АЕС на довкілля.

30. Опишіть заходи боротьби зі шкідливим впливом ГЕС на довкілля.
31. Нормативні показники якості атмосферного повітря в Україні та їх
узгодженість з нормативами країн ЄС.
32. Абсорбційне та адсорбційне очищення газів від сполук хлору та
брому
33. Загальна характеристика сучасних методів та апаратів очистки
викидів від пилу. Особливості сухого, мокрого, електростатичного та інших
способів пиловловлювання.
34. Очищення викидів від газо- та пароподібних забруднювачів з
використанням процесів аб- та адсорбції.
35. Очистка викидів від парів ртуті. Характеристика принципових
установок демеркуризації вентиляційних викидів.
36. Рекуперація уловленого з викидів пилу ( на прикладі конкретних
виробництв).
37. Видалення з газових викидів діоксиду сірки абсорбційним способом.
Характеристика рекупераційних методів.
38. Каталітичне знешкодження викидів від органічних сполук.
Рекуперація парів розчинників.
39.

Загальна

характеристика

технологій

очистки

стічних

промислових підприємств.
40. Правова та регуляторна структура поводження з відходами в
Україні.
41. Роздільне збирання ТПВ. Сміттєперевантажувальні станції.
42. Заходи запобігання забруднення навколишнього середовища
об’єктами з поводження з відходами.
43. Екологічний контроль в сфері поводження з відходами
44. Механізми управління відходами. Система управління та
поводження з відходами в країнах Євросоюзу.
45. Технології очистки стічних вод харчової галузі
46. Наведіть основні екологічні закони та принципи.

вод

47. Опишіть еволюцію біосфери.
48. Наведіть основні екологічні фактори.
49. Детально опишіть вчення про екосистеми.
50. Опишіть кругообіг речовин у біосфері.
51. Наведіть глобальні екологічні.
52.

Опишіть дальнє трансграничне розповсюдження забруднюючих

речовин.
53. Опишіть етапи здійснення процедури оцінки впливу на довкілля ОВД.
54. Процедура здійснення стратегічної екологічної оцінки (СЕО).
55. З якими питаннями пов’язана проблема трансграничного переносу
шкідливих речовин?
56. Назвіть найбільший вплив на промисловість, який супроводжує
коливання та зміна клімату.
57 Охарактеризуйте систему законодавчих і нормативно-правових
актів України в області охорони довкілля.
58. Проаналізуйте систему адміністративно-контрольних інструментів
в управлінні природоохоронною діяльністю в Україні. Висловіть свою
думку щодо їх ефективності.
59. Проведіть

аналіз

економічних

інструментів

екологічного

управління. Оцініть перспективність механізму купівлі-продажу прав на
забруднення у теперішній час в Україні.
60. Охарактеризуйте систему органів загальної компетенції у галузі
управління природоохоронною діяльністю в Україні. Яким чином вона
пов’язана з вирішенням питань у відповідних екологічних сферах?
61. Наведіть

відомості

про

органи

спеціальної

компетенції

в

екологічній галузі, що діють в Україні. Визначте функції та задачі
Міністерства екології та природних ресурсів.
62. Охарактеризуйте зміст стандартів ДСТУ ІСО 14 000 та їх роль у
підвищенні ефективності екологічного управління на підприємстві.

63. Проаналізуйте основні причини екологічної кризи в світі та
приведіть їх стислу характеристику
64. Обґрунтуйте, з якими проблемами може зустрітися людство, якщо
вчасно не будуть вирішені глобальні питання екології.
65. Визначте основні напрямки міжнародної екологічної політики
України та встановіть їх зв’язок з глобальними екологічними проблемами.
66. Охарактеризуйте міжнародні екологічні угоди, які підписала чи
ратифікувала

Україна.

Висловіть

свою

думку

щодо

перспектив

розширення діяльності у цьому напрямку.
67. Проаналізуйте

основні

напрямки

діяльності

міжнародних

організацій у збереженні довкілля та стабільного розвитку суспільства.
68. Глобальні прогнози і їх важливе місце в прогнозуванні довкілля.
69. Які тенденції в світі в теперішній час стоять на першому місці
при вирішанні проблеми зміни клімату?
70. Охарактеризуйте основні проблеми при сучасному способі ведення
сільського господарства.
71. Охарактеризуйте переваги та недоліки органічних способів ведення
сільського господарства з точки зору впливу на екологічний стан довкілля.
72. Охарактеризуйте з точки зору впливу на екологічний стан довкілля
процесу урбанізації
73. Накопичення токсинів у харчових ланцюгах. Основні причини,
фактори та наслідки.
74. Екологічні наслідки ерозії ґрунтів (розглянути різні типи ерозії)
75. Негативний вплив використання добрив на стан елементів екосистем.
76. Детально опішить поняття «сучасна ойкумена», «ноосфера».
77. Охарактеризуйте поняття екологічних катастроф, їх негативні та
позитивні наслідки для екосистеми планети.
78.

Основні екологічні закони та принципи та їх застосування при

розробці природоохоронних технологій.

79. Класифікація

екологічних факторів та їх вплив на еволюцію

екосистем.
80. Охарактеризуйте поняття «екологічна
«концепція очікуваної дози».

ємність території» ,
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Критерії оцінювання
Білет випускного кваліфікаційного іспиту складається з трьох питань, а
саме двох питань для усної відповіді та практичної задачі.
За усну відповідь на перше питання студент може отримати не більше 35
балів
За усну відповідь на друге питання студент може отримати не більше 35
балів
За привільне рішення задачі студент може отримати не більше 30 балів,
при цьому

розв’язання задачі є обов’язковим для визнання успішності

складання екзамену.
Підсумкова оцінка складається з суми трьох оцінок за три питання та
максимально може становити 100 балів.

