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

ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета: Сформувати у студентів базові знання щодо новітніх  методів та 

технологічних рішень забезпечення охорони довкілля, а також уміння 

розробляти та застосовувати на практиці ефективні техніко-технологічні 

способи захисту навколишнього середовища. 
 

Компетентності: 

СК 38. Здатність розробити сучасні ефективні технологічні схеми 

(технології) захисту навколишнього середовища, підбирати необхідне  

устаткування  і робити необхідні розрахунки. 

 

Результати навчання:  

ПР 35. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів 

захисту навколишнього середовища, уміти розробляти сучасні ефективні 

технологічні схеми (технології) захисту навколишнього середовища, підбирати 

необхідне  устаткування  і робити необхідні розрахунки. 

 
Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 
 

Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї 
дисципліни безпосередньо 

спираються: 
Системи технологій та інженерна 
екологія 

Проектування природоохоронних 
комплексів з використанням САПР  

Системи автоматизованого 
проектування  (САПР) і інформаційні  
технології в екології 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 

 
З них За видами аудиторних 

занять (годин) 
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7 150/5 64 86 32  32 КП 2  + 
           

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 
складає 42,7 (%): 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№
  з

/п
. 

В
ид

и 
нв
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ль

ни
х 

за
ня

ть
 

(Л
, Л

З,
 П

З,
 

С
Р)

 
К

іл
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іс
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го

ди
н 

Номер семестру (якщо дисципліна викладається  
у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 
Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 

Рекомендована 
література(базова

, допоміжна) 

1 2 3 4  5 

   Модуль 1. «Методи та технічні засоби очистки 
пилогазових викидів».  

1. Л 2 

 Вступ. 
Тема 1. Утворення та надходження забруднень у 
довкілля. 
Джерела забруднення елементів довкілля. Формування 
твердих,  рідких, паро- і газоподібних забруднень у 
промисловому виробництві. Типові викиди основних  
галузей промисловості. Характеристика стічних вод 
основних галузей  промисловості. Промислові та 
побутові відходи.  

[ 1,2,10 ]  

2. Л 2 

Тема 2.Технології очистки викидів від аерозольних 
домішок та паро-газоподібних забруднень. 
Тема 2.1Суха та електрична очистка забруднених газів 
Принципи вилучення пилових часток з викиду. 
Класифікація методів і апаратів для очистки викидів. 
Гравітаційне та інерційне осаджування пилу. 
Відцентрова очистка викидів у циклонах. 

[ 1,3,4,5,7 ] 
 

3. СР 4 Інерційні та вентиляторні  пиловловлювачі. [  1,5,6,8  ] 

4. Л 2 

Фільтрування аерозолів. Рукавні фільтри та їх 
використання у технологіях очищення промислових 
викидів.  Осадження забруднюючих речовин під дією 
електричного поля. Характеристика електрофільтрів. 

[1,3,5,6,7] 

5. ПЗ 2 Розрахунок рукавних фільтрів [ 1,15 ] 

6. ПЗ 2 Використання електрофільтрів для тонкого очищення 
забруднених викидів. [ 15 ] 

7. ПЗ 2 Розробка принципової двоступеневої схеми очистки 
викидів від пилу сухим методом. [   3,5,7 ] 

8. Л 2 

Тема 2.2. Очищення забруднених пилогазових потоків 
мокрими методами. 
Принципи мокрого пиловловлювання, їх переваги і 
недоліки. Класифікація пиловловлювачів мокрого типу. 
Характеристика апаратів розповсюджених схем 
очищення забруднених викидів мокрою очисткою.  

[1,3,4,5-8 ] 

9. ПЗ 2 Скрубери Вентурі та їх застосування у схемах очищення 
пилових викидів. [   15 ] 

10. СР 6 Мокра очистка газів у пінних пилоуловлювачах та 
насадкових скруберах. [ 1 ] 

11. Л 2 

Тема 2.3. Очистка викидів від паро- та газоподібних 
шкідливих речовин   
 Класифікація  методів очищення та їх характеристика. 
Фізико-хімічні особливості процесів абсорбції. 
Абсорбенти. Схеми очищення викидів від газових 
домішок абсорбцією.  

[1,3,4,8,18] 

12. Л 2 Очищення викидів адсорбцією. Технологічні особливості 
адсорбентів та процес десорбції. Принципові схеми [ 1,3,10,18 ] 
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адсорбційного очищення викидів від шкідливих 
домішок. 

13. ПЗ 2 Розрахунок адсорбера. [1,2,3 ] 

14. Л 1 
Каталітичне очищення газів та його особливості. 
Принципові схеми каталітичного очищення забруднених 
газів.  

[1,3,4  ] 

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

16. СР 4 Особливості застосування каталізаторів для очищення 
різних видів домішок у газах. [1,3,4,11] 

17. Л 1 

Тема 2.4 Перспективні  способи очистки забруднених 
викидів. 
Термо- та фотокаталітична очистка викидів. Озонний і 
плазмохімічний метод  очищення викидів. Біологічні 
реактори та біоскрубери.  

[1,6,8,19] 
 

18. ПЗ 2 Контрольна робота №1  

   Модуль 2. «Методи і технології очистки стічних вод. 
Переробка та утилізація відходів».  

19. Л 2 

Тема 3 Технології очищення стічних вод різними 
методами. 
Тема 3.1 Відстоювання і фільтрація стічних вод. 
Механічне очищення стічних вод та технологічні 
особливості очисних механічних споруд. Процеси 
очищення вод у  піскоуловлювачах і відстійниках. 
Очистка стічних вод від завислих речовин у полі 
відцентрових сил. Фільтрування забруднених вод. 

[ 1,7,9,1314] 

20. ПЗ 2 Розрахунок відстійників. [7,15] 

21. Л 2 

Тема 3.2 Технології фізико-хімічного очищення стічних 
вод.  
Видалення з води колоїдно-дисперсних частинок  
коагуляцією  та флокуляцією. Фізико-хімічні методи в 
очистці стічних вод від розчинених шкідливих речовин. 
Використання адсорбції для глибокої очистки стічної 
води. Очищення стічних вод іонним обміном.  

[3,4,13,14] 
 

22. СР 4 Коагуляція та флокуляція стічних вод. [3,4,13,14] 
23. ПЗ 3 Флотаційні установки та розрахунок флотатора [7,13] 

24. Л 2 
Застосування зворотного осмосу та ультрафільтрації для 
ефективної очистки стічних вод. Використання процесу 
екстракції для очищення стічних вод. 

[3,8,14] 

25. СР 6 Очищення забруднених вод мікро-, ультра- та 
нанофільтрацією. [3,8,14] 

26. ПЗ 2 Іонітові фільтри та їх розрахунок  [7,9] 
27. ПЗ 2 Очищення стічних вод мембранним методом. [3,8,14] 

28. Л 2 

Тема 3.3 Хімічні та електрохімічні методи очищення 
стічних вод. 
Хімічні методи видалення забруднень зі стічних вод: 
нейтралізація, окиснення та відновлення. Очищення 
стічних вод від іонів важких металів.  

[3,9,10,13 ] 

29. Л 2 
Технологічні особливості очищення стічних вод 
електрофлотацією та електрокоагуляцією. Застосування 
електродіалізу в очистці стічних вод. 

[3,7,9]  

30. ПЗ 2 Схеми очистки стічних вод з використанням  
електрокоагулятора.Розрахунок електрокоагулятора. [3,9,13] 

31.  2  Тема 3.4 Технології біологічного очищення стічних вод. [7,10,12,13] 
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  
Курсовий проект  

 (вид індивідуального завдання) 
 

№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни виконання  
(на якому тижні) 

 Теми курсового проекту 
1. Розробка та обґрунтування технологічної схеми 

очищення викидів коксового виробництва. 
2.  Розробка та обґрунтування технологічної 

схеми очищення викидів цементного виробництва. 
3. Розробка та обґрунтування технологічної схеми 

очищення викидів агломераційного виробництва. 
4.   Розробка та обґрунтування технологічної 

схеми  очищення викидів конверторного 
виробництва. 

5. Розробка та обґрунтування технологічної схеми  

3-15 
 

Л 
 

Аеробне очищення стічних вод. Особливості процесу 
біологічного очищення вод анаеробним методом.  
Обробка осадів стічних вод. Технологічні схеми очисних 
станцій. Зневоднення та фільтрування  осадів стічних 
вод.  

32. СР 4 Очищення стічних вод у оксітенках та біологічних 
фільтрах. [7,12] 

33. ПЗ 3 Розрахунок аеротенку. [7] 

34. Л 2 
Тема 3.5 Плазмова  та інші методи очистки  стічних вод. 
Особливості плазмової очистки стічних вод. Методи 
рідкофазного, парофазного,  каталітичного окислення. 

[3,7] 

35. Л 2 

Тема 4. Технології захисту довкілля від промислових та 
побутових відходів. 
Тема 4.1. Промислові відходи та їх переробка і 
утилізація. 
Ресурсні і технологічні особливості переробки та 
утилізації промислових відходів. Принципи поводження 
з відходами. Характеристика методів переробки та 
утилізації твердих промислових відходів. Основні 
технології переробки промислових відходів. Рекуперація 
вторинних матеріалів на підприємствах. 

[16,17]  

36. ПЗ 2 Утворення та утилізація промислових відходів  [16,17]  

37. СР 4 Утилізація промислових відходів різних галузей 
промисловості [17]  

38. Л 2 

Тема 4.2. Тверді побутові відходи та поводження з ТПВ. 
Тверді побутові відходи і їх особливості. Основи 
технології переробки та утилізації  ТБО. Знезараження та 
поховання відходів на полігонах. Інноваційні технології 
у поводженні з відходами. 

[16]  

39. ПЗ 2 Контрольна робота №2  
  Разом:              96 
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№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни виконання  
(на якому тижні) 

очищення викидів виробництва суперфосфату. 
6. Розробка та обґрунтування технологічної схеми  

очищення викидів хімічного виробництва 
7. Розробка та обґрунтування технологічної схеми 

очистки стічних вод від зважених речовин  та 
органічних речовин. 

8. Біохімічна очистка стічних вод 
нафтопереробного підприємства. 

9. Розробка технологічної схеми очищення 
стічних вод машинобудівного підприємства до складу 
якого входить гальванічна дільниця. 

10. Розрахунок установки зворотного осмосу для 
очищення стічних вод від розчинених домішок.  

11. Розробка технологічної схеми очищення 
стічних вод підприємства по виробництву м'ясних 
виробів. 

12. Розробка технологічної схеми очищення 
стічних вод ТЕС. 

13. Розробка технологічної схеми очищення 
стічних вод підприємства харчової галузі.  

14. Технології переробки та утилізації пластмас. 
15. Розробка технологічної схеми очищення 

стічних вод фарбувального виробництва текстильної 
фабрики. 

 

 

 

 
САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 
2 Підготовка до практичних (лабораторних) занять  16 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  
на лекційних заняттях  32 

4 Виконання індивідуального завдання 30 
5 Інші види самостійної роботи  
 Разом 86 
 

 
МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
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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 

курсового проекту, 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 

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  

заняття  
КР 

(КП) РГЗ Індивідуальні 
завдання Тощо Іспит Сума 

46 16 30   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 
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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 
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1 2 3 4 5 
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 
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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