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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

На сучасному етапі розвитку цивілізації проблема взаємодії людського 

суспільства та природи стала однією з важливіших проблем. Забруднення 

атмосфери, гідросфери та ґрунту, флори та фауни отруйними газами, пилом, 

електромагнітним, радіоактивним та акустичним випромінюваннями, 

джерелами яких є промислові підприємства, створює загрозу для здоров’я не 

тільки теперішнього, але й майбутніх поколінь, завдає величезних 

матеріальних збитків, негативно впливає на зміну природних умов як 

окремих регіонів, так і Землі в цілому – людство стоїть перед загрозою 

екологічної катастрофи.  

Подолання екологічної кризи, успішне практичне вирішення гострих 

екологічних проблем можливо тільки на основі сучасних екологічних знань.  

 «Промислова екологія» – навчальна дисципліна, в якій розглядаються 

умови взаємодії промислових підприємств різних галузей промисловості з 

природним середовищем, а також захист навколишнього природного 

середовища від негативного антропогенного впливу на нього. 

 Об’єктом вивчення дисципліни «Промислова екологія» є взаємодія 

промисловості – від окремого підприємства до техносфери – на природу й, 

навпаки вплив умов природного середовища на функціонування підприємств 

та їхніх комплексів.  

 Предметом вивчення дисципліни «Промислова екологія» є екологічні 

процеси,на які впливають технічні пристрої та виробничі комплекси; 

результати антропогенного впливу на природні системи та окремі організми, 

людину; вимоги до конкретних технічних засобів; принципи, методи й засоби 

захисту біосфери від антропогенних навантажень; шляхи регламентації 

господарської діяльності; законодавча та нормативна база охорони природи.  

 Завданням дисципліни «Промислова екологія» є передача студентам 

знань про ідентифікацію негативного впливу антропогенних чинників на 

біосферу, розроблення та застосування ефективних засобів зниження цього 

впливу до допустимих рівнів, впровадження маловідходних і безвідходних 

виробничих циклів. 

Дисципліна «Промислова екологія» використовує досягнення та 

методи фундаментальних та прикладних наук, зокрема: біології, фізики, хімії, 

математики, економіки, менеджменту, загальної екології і тісно пов’язана з 

практичною діяльністю людини. Тому при вивченні дисципліни 

«Промислова екологія» студентам необхідні знання з біології, фізики, хімії, 

валеології, екології, математики, географії, соціології, правознавства тощо.  



Дисципліна «Промислова екологія» має професійний характер та 

інженерно-технічне спрямування, узагальнює дані відповідної науково-

практичної діяльності, формує поняттійно-категорійний, теоретичний і 

методологічний апарат, необхідний для вивчення у подальшому спеціальних 

дисциплін, які вивчають конкретні питання, що пов’язані із забрудненням 

біосфери, способами її захисту та раціональним природокористуванням, а 

також для вивчення таких дисциплін як безпека життєдіяльності, основи 

охорони праці, охорона праці в галузі, цивільний захист. 

Отримані студентами знання будуть використані при виконанні та 

захисту випускних  кваліфікаційних робот бакалаврів за напрямом 

підготовки 170202 «Охорона праці» та в подальшій практичній діяльності.  

Програмою передбачено одинадцять тем об’єднаних у три змістовних 

розділи. Для перевірки знань студентів на 5-му, 10-му та 16-му тижню 

семестру передбачено рубіжний контроль з використанням тестових завдань.  

На протязі семестру студент виконує розрахункову роботу за однією з 

тем курсу. Виконання й захист розрахункової роботи виконується за рахунок 

часів самостійної роботи студентів. Отримана за розрахункову роботу оцінка 

зараховується при рейтинговому контролі.  

Метою курсу є забезпечити відповідні сучасним вимогам знання 

студентів, що дадуть їм змогу вирішувати на підприємстві питання 

ефективного управління охороною навколишнім природним середовищем й 

захистом довкілля від негативних навантажень та розробки екологічно 

безпечних технологій, а також сприяти підвищенню у майбутніх інженерів 

екологічної свідомості та рівня екологічних знань.  

Після вивчення цієї дисципліни студент повинен:  

знати:  

• вимоги  законодавства України до охорони навколишнього 

природного середовища та його раціонального використання;  

• основні нормативні документи, терміни та їхні визначення з охорони 

довкілля;  

• потенційні джерела забруднення навколишнього природного 

середовища, характер їхнього впливу на довкілля;  

• основні природоохоронні проблеми, які виникають в умовах 

сучасного промислового виробництва;  

• основні напрямки робіт з охорони навколишнього природного 

середовища; 

• принципи розробки і використання техніки і технологій, небезпечних 

для навколишнього природного середовища.  

 



     уміти:  

• кваліфіковано, на науковій основі й з урахуванням законодавчої бази 

охорони довкілля ставити й вирішувати природоохоронні завдання;  

•   проводити інформаційно-екологічне забезпечення підприємства;  

• оцінювати шкоду від існуючих технологій і технологічного 

обладнання;  

• проводити дослідження параметрів стану навколишнього природного 

середовища;  

• давати екологічну характеристику підприємства;  

• обґрунтовувати та впроваджувати засоби обмеження та запобігання 

надходження забруднюючих речовин у навколишнє середовище; 

• розробляти заходи щодо доведення забруднення довкілля до норми: 

• правильно вибирати методи поводження з виробничими відходами.  

 • обирати оптимальні конструкції пило-, газо- і водоочисних споруд; 

 • володіти методами екологічного моніторингу. 

     Ядро знань  

     Основні поняття: якість навколишнього природного середовища, сучасне 

промислове виробництво, забруднення біосфери, природні ресурси, 

раціональне природокористування, гранично допустима концентрація,  

ресурсо- та енергозберігаючі технології, методи  поводження з відходами, 

екологічний  моніторинг, екологічні збитки та ін.  

    Основні закони й формули: закони мінімуму, незворотності взаємодії 

людина-біосфера, Баррі Коммонера, обмеженості природних ресурсів, 

піраміди енергій та ін.; формули гранично допустимих концентрацій 

шкідливих речовин; економічних збитків від забруднення атмосфери, водних 

джерел, ґрунтів твердими відходами виробництва; категорії екологічної 

безпеки, визначення розмірів плати за забруднення навколишнього 

природного середовища та ін.  

     Загальний обсяг дисципліни «Промислова екологія» складає 196 

академічних годин/6 кредитів.  

     Підсумковий контроль – іспит. Успішність студентів характеризують 

національними оцінками та оцінками ECTS.  

 

 

 

 



   

   2. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА РОЗДІЛАМИ  

                                                        І ВИДАМИ ЗАНЯТЬ 
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Розділ 1 Особливості техногенного забруднення геосфери 

1 Теоретичні основи промисло-

вої екології.   Навколишнє се-

редовище на підприємствах. 

14 6 2 2 2 8 

2 Забруднення атмосфери і 

його наслідки. 

10 4 2 - 2 6 

3 Антропогенний вплив на 

гідросферу та його наслідки 

15 6 2 2 2 9 

4 Антропогенний вплив на 

ґрунти 

10 4 2 - 2 6 

5 Енергетичне забруднення 

довкілля 

15 6 2 2 2 9 

 Всього за розділом 1 60 26 10 6 10 34 

Розділ 2. Контроль, нормування і очищення від забруднюючих речовин у різних 

середовищах 

6 Захист  атмосферного повітря 

від   промислових   забрудню-

вань 

24 10 4 2 4 14 

7 Захист гідросфери від 

промислового забруднення 

24 10 4 2 4 14 

8 Захист літосфери від 

промислового забруднення 

10 4 2 - 2 6 

 Всього за розділом 2 58 24 10 4 10 34 



Розділ 3. Боротьба з відходами виробництва. Екологічний моніторинг 

9 Поводження з твердими 

побутовими відходами (ТПВ)  

19 7 3 2 2 12 

10 Поводження із промисловими 

відходами 

34 14 6 2 6 20 

11 Контроль    стану   навколиш-

нього  середовища  та  оціню-

вання   промислового  впливу 

на  довкілля. Екологічний мо-

ніторинг. 

25 9 3 2 4 16 

 Всього за розділом 3 78 30 12 6 12 48 

 Всього 196 80 32 16 32 116 

Примітка:   ЛК – лекційні заняття; 

                     ЛБ – лабораторні заняття.  

                     ПЗ – практичні заняття.  

     У відповідності до спеціальності студентів можливі зміни погодинного 

навантаження тем, додавання або вилучення певних тем у випадку вивчення 

студентами спеціальних дисциплін. Такі зміни не дають права на зменшення 

загального обсягу годин на вивчення дисципліни.  

                                РОЗДІЛИ ТА ТЕМАТИКА ДИСЦИПЛІНИ 

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ  

ГЕОСФЕРИ 

 

Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОМИСЛОВОЇ ЕКОЛОГІЇ. 
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ НА ПІДПРИЄМСТВАХ. 

Предмет, завдання та напрями розвитку промислової екології. Сучасне 

промислове виробництво і навколишнє середовище. Класифікація 

промислових забруднень. 

      Лекція (2 год.). «Теоретичні основи промислової екології. Навколишнє 

середовище на підприємствах».  

 Практичне заняття (2 год.). «Порядок обчислення та сплати збору за 

забруднення навколишнього природного середовища». 

 Лабораторна робота (2 год.). «Дослідження парникового ефекту». 

 

     Тема 2. ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ І ЙОГО НАСЛІДКИ. 



Склад і структура атмосфери. Основні забруднюючи речовини та їхнє 

походження. Глобальні екологічні проблеми, які пов’язані із забрудненням 

атмосфери. 

Лекція (2 год.) «Забруднення атмосфери і його наслідки». 

 Практичне заняття (2 год.). «Порядок обчислення та сплати збору за 

забруднення навколишнього природного середовища» (продовження). 

 

      Тема 3. АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ГІДРОСФЕРУ ТА ЙОГО 

НАСЛІДКИ. 

Водні ресурси Землі. Споживання прісної води. основні джерела 

забруднення вод та його наслідки. Основні джерела та речовини, що 

забруднюють стічні води на промислових підприємствах. 

Лекція (2 год.) «Антропогенний вплив на гідросферу та його 

наслідки». 

Практичне заняття (2 год.) «Порядок обчислення та сплати збору за 

забруднення навколишнього природного середовища» (закінчення). 

Лабораторна робота (2 год.) «Дослідження запиленості приземного 

шару повітря». 

 

Тема 4. АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ҐРУНТИ. 

Проблеми антропогенного впливу на літосферу. Раціональне 

використання земельних надр. Способи очистки ґрунтів. 

Лекція (2 год.) «Антропогенний вплив на ґрунти». 

Ігрове заняття (2 год.) «Біля озера». 

 

Тема 5. Енергетичне забруднення довкілля. 

Основні джерела енергетичного забруднення навколишнього 

природного середовища. Теплове забруднення. Віброакустичне забруднення. 

Радіоактивне забруднення та іонізуючі випромінювання. 

Лекція (2 год.) «Енергетичне забруднення довкілля». 

Ігрове заняття (2 год.) «Біля озера» (продовження). 

Лабораторна робота (2 год.) «Визначення вмісту шкідливих речовин у 

вихідних газах». 

 

РОЗДІЛ 2. КОНТРОЛЬ, НОРМУВАННЯ І ОЧИЩЕННЯ ВІД 

ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ 

 

Тема 6. Захист атмосферного повітря від промислових 

забруднювань 



Загальні положення і класифікація. Сухі механічні уловлювачі пилу. 

Мокрі уловлювачі пилу. Промислові фільтри. Електричні уловлювачі пилу. 

Апарати сорбційного очищення газів. Апарати термічного й 

термокаталітичного очищення. 

Лекція (4 год.) «Захист атмосферного повітря від промислових 

забруднювань». 

Практичне заняття (4 год.) «Визначення гранично допустимих 

викидів шкідливих речовин в атмосферу, вибір методів і засобів щодо 

зниження шкідливого впливу підприємства на повітряний басейн». 

Лабораторна робота (2 год.) «Визначення фізичних показників води». 

 

Тема 7. ЗАХИСТ ГІДРОСФЕРИ ВІД ПРОМИСЛОВОГО 

ЗАБРУДНЕННЯ. 

Механічні методи очищення води. Хімічні та фізико-хімічні методи 

очищення води. Біологічне очищення стічних  вод. Термічне очищення 

стічних вод. 

Лекція (4 год.) «Захист гідросфери від промислового забруднення». 

Практичне заняття (2 год.) «Визначення гранично допустимих 

викидів шкідливих речовин в атмосферу, вибір методів і засобів щодо 

зниження шкідливого впливу підприємства на повітряний басейн» 

(закінчення). 

Практичне заняття (2 год.) «Вибір методів і засобів попередження 

ріки промисловими стічними водами». 

Лабораторна робота (2 год.) «Визначення водневого показника 

стічних вод та кількості нейтралізуючого розчину». 

 

Тема 8. ЗАХИСТ ЛІТОСФЕРИ ВІД ПРОМИСЛОВОГО 

ЗАБРУДНЕННЯ. 

Уявлення про відходи. Схема утворення класифікація відходів. 

Нормативи якості ґрунту. Методи захисту літосфери від забруднення. 

Лекція (2 год.) «Захист літосфери від промислового забруднення». 

Практичне заняття (2 год.) «Вибір методів і засобів попередження 

ріки промисловими стічними водами» (закінчення). 

 

РОЗДІЛ 3. БОРОТЬБА З ВІДХОДАМИ ВИРОБНИЦТВА. 

ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ. 
 

 Тема 9. ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ 

ВІДХОДАМИ (ТПВ). 



Захоронення ТПВ. Знешкодження та утилізація побутових відходів 

Лекція  (3 год.) «Поводження з твердими побутовими відходами 

(ТПВ)». 

Практичне заняття (4 год.) «Проектування полігону для твердих 

побутових відходів». 

Лабораторна робота (2 год.) «Дослідження процесу адсорбційній 

очистки січних вод від забруднюючих речовин». 

 

Тема 10. ПОВОДЖЕННЯ ІЗ ПРОМИСЛОВИМИ ВІДХОДАМИ. 

Захоронення промислових відходів. Знешкодження промислових 

відходів. Утилізація промислових відходів. 

Лекція (6 год.) «Поводження із промисловими відходами». 

Практичне заняття (2 год.) «Проектування полігону для твердих 

побутових відходів» (закінчення). 

Практичне заняття (2 год.) «Проектування полігону зі знешкодження 

та захоронення токсичних промислових відходів». 

Лабораторна робота (2 год.) «Вимірювання величини ослаблення 

активності елементу залежно від природи та товщини матеріалу захисного 

екрану». 

 

Тема 11. КОНТРОЛЬ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА ТА ОЦІНЮВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВПЛИВУ НА 

ДОВКІЛЛЯ. ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ. 

Екологічна експертиза та паспортизація підприємств. Економічне 

оцінювання екологічних збитків. Моделювання й прогнозування процесів у 

навколишньому середовищі. Екологічний моніторинг. 

Лекція (3 год.) «Контроль стану навколишнього середовища та 

оцінювання промислового впливу на довкілля. Екологічний моніторинг». 

Практичне заняття (4 год.) «Проектування полігону зі знешкодження 

та захоронення токсичних промислових відходів» (продовження і 

закінчення). 

Лабораторна робота (2 год.) «Оцінка рівня електромагнітного поля 

випромінювача». 
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                                    САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ  

1. Виконання     розрахункової     роботи    за    темою: «Розрахунки 

природоохоронних та працеохоронних заходів на промисловому 

майданчику». 

2. Питання,    які    пропонуються    студентам    для    самостійного  

вивчення.  

 Основні джерела забруднення атмосферного повітря на промислових 

підприємствах. Концепція «джерела забруднення» атмосфери. Основи 

формування твердих і рідких забруднювачів атмосферного повітря. Основи 

формування промислових паро- і газоподібних забруднень атмосфери. 

Забруднення атмосфери викидами машинобудівних підприємств. 

Формування стічних вод підприємствами. Забруднення ґрунтів 

промисловими підприємствами. Основні принципи та способи вилучення 

пилу з атмосферного повітря. Апарати очищення повітря від шкідливих 

домішок. Розсіювання промислових викидів в атмосфері. Санітарно-захисні 

зони. Очищення стічних вод машинобудівних підприємств. Утилізація та 

усунення осаду виробничих стічних вод. Перспективні методи очищення 

атмосфери та виробничих стічних вод від шкідливих речовин. Захист ґрунтів  

і земельних ресурсів від шкідливих викидів. Перероблення та знешкодження 

твердих відходів. Утилізація виробничих відходів. Безвідходна та 

маловідходна технології. Захист довкілля від енергетичних забруднень. 

Контроль стану навколишнього середовища. Структура, завдання та місце 

моніторингу в системі керування якістю природного середовища. Екологічна 

експертиза промислових об’єктів. Екологічна паспортизація. Оцінювання 

екологічних збитків. Види збитків та методи їхнього визначення. 

 

 

     Програму розробив: 

     проф. кафедри ОП та НС                                                  /О.М. Древаль/ 


