
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 

Факультет техногенно-екологічної безпеки 

 

Кафедра прикладної механіки 

та технологій захисту навколишнього середовища 

 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

ОК 20 «Методи та технології захисту біосфери» 

 

обов’язкова професійна, очна форма навчання 

 

за освітньо-науковою програмою «Техногенно-екологічна безпека» 

 

підготовки бакалавра 

 

у галузі знань 18 «Виробництво та технології» 

 

за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» 

 

 

 

Рекомендовано кафедрою 

прикладної механіки та технологій 

захисту навколишнього середовища 

на 2022–2023 навчальний рік. 

Протокол від «30» 08 2022 року № 12 

 

 

 

Силабус розроблений відповідно до Робочої програми професійного 

обов’язкового освітнього компонента ОК 20 «Методи та технології захисту 

біосфери» 

 

 

 

 

 

2022 рік 



Загальна інформація про професійний вибірковий освітній компонент 
 

Анотація освітнього компоненту ОК 20 «Методи та технології 

захисту біосфери». Освітній компонент вивчає техногенні впливи на 

навколишнє природне середовище та людину; використання екологічно 

чистих ресурсо-, енергозберігаючих та інноваційних технологій; здійснення 

раціонального природокористування; збереження біологічного різноманіття; 

дотримання норм національного та міжнародного екологічного права тощо 

для забезпечення .  

Основне завдання вивчення дисципліни полягає в ідентифікації 

впливів техногенних систем на навколишнє середовище, визначенні 

ефективних методів та технологій захисту біосфери. 

Внаслідок вивчення освітнього компонента майбутні фахівці з 

техногенно-екологічної безпеки повинні ефективно вирішувати завдання 

професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони 

навколишнього середовища. 

 

Інформація про науково-педагогічного працівника 
 

Загальна інформація 

Душкін Станіслав Сергійович, доцент кафедри 

прикладної механіки та технологій захисту 

навколишнього середовища факультету 

техногенно-екологічної безпеки, кандидат 

технічних наук. 

Контактна інформація 
м. Харків, вул. Чернишевська, 94, кабінет № 604. 

Робочий номер телефону – 707-34-07.  

Е-mail dushkin@nuczu.edu.ua 

Наукові інтереси 

- системи водопостачання та водовідведення; 

- технології захисту навколишнього середовища у 

системах водопостачання та водовідведення; 

- технології захисту водних ресурсів; 

- підготовка води до питної якості. 

Професійні здібності 

- навички аналітичних та експериментальних 

досліджень процесів функціонування систем 

водопостачання, наявність патентів на винаходи 

та корисні моделі у галузі очищення природних 

та стічних вод. 

Наукова діяльність за 

освітнім компонентом 

-участь у конференціях; 

- написання та публікація наукових статей. 

  

 Час та місце проведення занять з дисципліни 

 

Освітній компонент «Методи та технології захисту біосфери» 

складається з аудиторних та виїзних занять. Аудиторні заняття складаються 

з лекцій та практичних занять на території Національного університету 



цивільного захисту України. Виїзні заняття передбачають огляд об’єктів на 

місці та складання звіту. За планом передбачено 6 виїзних заняття. 

Семінарських занять та лабораторних робіт курсом не передбачено. 

Аудиторні заняття з навчальної дисципліни проводяться згідно 

затвердженого розкладу. Електронний варіант розкладу розміщується на 

сайті Університету (http://rozklad.nuczu.edu.ua/).  

Консультації з навчальної дисципліни проводяться протягом семестру 

щочетверга з 15.30 до 16.30 в кабінеті № 607. В разі додаткової потреби 

здобувача в консультації час погоджується з викладачем. 

 

Мета опанування освітнього компоненту ОК 20 «Методи та 

технології захисту біосфери»: формування системи теоретичних і 

прикладних знань з організаційних та технічних питань створення 

безпечного стану біосфери. 

Предмет опанування освітнього компоненту ОК 20 «Методи та 

технології захисту біосфери»: 

Основними завданнями опанування освітнього компоненту ОК 20 

«Методи та технології захисту біосфери»: 
У результаті засвоєння ОК 20 «Методи та технології захисту 

біосфери»: 

– знання: Зн 1 – концептуальні наукові та практичні знання, 

критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері 

професійної діяльності та/або навчання; 

– уміння/навички: Ум 1 – поглиблені когнітивні та практичні уміння / 

навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для 

розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері 

професійної діяльності або навчання. 

– комунікацію: К 1 – донесення до фахівців і нефахівців інформації, 

ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації; К 2 – збір, 

інтерпретація та застосування даних; К 3 – спілкування з професійних 

питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово; 

– відповідальність та автономію: АВ 1 – управління складною 

технічною або професійною діяльністю чи проектами; АВ 2 – 

спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у 

непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах; АВ 3 – 

Формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти; 

АВ 4 – організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп; АВ 

5 – здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії. 

 

 

 

 



Опис освітнього компоненту ОК 20 «Методи та технології захисту 

біосфери» 
 

Найменування 

показників 

Форма здобуття освіти 

очна (денна) 

Статус освітнього компоненту Обов’язкова професійна 

Рік підготовки 2-й, 3-й 

Семестр 3-й,4-й, 5-й 

  

Обсяг дисципліни:  

- в кредитах ЄКТС 12,5 

- кількість модулів  

- загальна кількість годин 375 

  

- лекції (годин) 78 

- практичні заняття (годин) 92 

- семінарські заняття (годин) - 

- лабораторні заняття (годин) - 

– курсовий проект (робота) (годин) - 

- інші види занять (годин)  

- самостійна робота (годин)  205 

- індивідуальні завдання (науково-дослідне) 

(годин) 
 

- підсумковий контроль (диференційний залік, 

екзамен)    

Екзамен, 

диференційований залік 
 

Передумови для вивчення дисципліни  
 

Навчальна дисципліна спирається на знання отримані при вивченні 

курсу з вступу до фаху. Дисципліна вивчається одночасно з «Проблеми 

регіональної екології» та «Основи техногенно-екологічної безпеки» для 

надання комплексного уявлення майбутнім фахівцям з технологій захисту 

навколишнього середовища та дає базові знання для проходження навчальної 

практики. 
 

Результати навчання та компетентності з дисципліни 
 

Відповідно до освітньої програми Техногенно-екологічна безпека, 

вивчення навчальної дисципліни повинно забезпечити: 

- досягнення здобувачами вищої освіти таких результатів навчання:  

Програмні результати навчання ПРН 

- Обґрунтовувати природозахисні технології, базуючись 

на розумінні механізмів впливу людини на навколишнє 

середовище і процесів, що відбуваються у ньому. 

ПР04 

- Вміти обґрунтовувати ступінь відповідності наявних або 

прогнозованих екологічних умов завданням захисту, 

ПР14 



збереження та відновлення навколишнього середовища. 

- формування у здобувачів вищої освіти наступних компетентностей:  

Програмні компетентності (загальні та професійні) ЗК, ПК 

Здатність до розробки методів і технологій поводження з 

відходами та їх рециклінгу. 

К14 

Здатність оцінювати вплив промислових об’єктів та інших 

об’єктів господарської діяльності на довкілля. 

К18 

 

Програма навчальної дисципліни 
 

Теми навчальної дисципліни: 

МОДУЛЬ 1.  

Тема 1.1. Біосфера та її межі. Кругообіг речовин у біосфері. 

Тема 1.2. Глобальні екологічні проблеми біосфери Землі. 

Тема 1.3. Форми та механізми деградації біосфери. 

Тема 1.4. Вплив промислового та сільськогосподарського виробництва 

на процеси деградації біосфери. 

Тема 1.5. Природні фактори, що впливають на біосферу. 

Тема 1.6. Характеристика методів захисту біосфери. 

Тема 1.7. Організаційно-технічні та технологічні методи. 

МОДУЛЬ 2.  

Тема 2.1. Вибір району будівництва підприємства 

Тема 2.2. Компонування будівель і споруд на промисловому 

майданчику 

Тема 2.3. Санітарно-захисні зони 

Тема 2.4. Регулювання викидів при несприятливих метеорологічних 

умовах 

Тема 2.5. Заходи, направлені на скорочення викидів в атмосферне 

повітря на підприємстві 

Тема 2.6. Характеристика пилогазоочисного обладнання 

Тема 2.7. Механічні методи очищення викидів від шкідливих речовин 

Тема 2.8. Фізичні методи очищення викидів від шкідливих речовин 

Тема 2.9. Хімічні методи очищення викидів від шкідливих речовин 

Тема 2.10. Фізико-хімічні методи очищення викидів від шкідливих 

речовин 

МОДУЛЬ 3  

Тема 3.1. Стічні води підприємства 

Тема 3.2. Методи захисту водного середовища 

Тема 3.3. Способи очищення стічних вод  

Тема 3.4. Механічні методи очищення стічних вод 

Тема 3.5. Фізичні методи очищення стічних вод 

МОДУЛЬ 4.  

Тема 4.1. Хімічні методи очищення стічних вод 

Тема 4.2. Біологічні методи очищення стічних вод 

Тема 4.3. Комплексні методи очищення стічних вод 



Тема 4.4. Оборотне водопостачання 

Тема 4.5. Розробка замкнутих циклів використання природних ресурсів 

МОДУЛЬ 5  

Тема 5.1. Поводження з відходами на підприємстві 

Тема 5.2. Спеціалізація технологій термічного знешкодження відходів.  

Тема 5.3. Основні екологічні проблеми в сфері знешкодження відходів 

термічним способом. 

Тема 5.4. Технологічні процеси, які використовуються в сфері 

знешкодження відходів термічним способом. 

Тема 5.5. Застосування безвідходних та маловідходних технологій в 

промисловості. 

Тема 5.6. Роль безвідходних і маловідходних технологій в захисті 

біосфери. 

МОДУЛЬ 6.  

Тема 6.1. Характеристика безвідходних і маловідходних виробництв. 

Тема 6.2. Ліквідація наслідків забруднення біосфери 

Тема 6.3. Створення нових матеріалів для захисту біосфери 

Тема 6.4. Захист від радіаційного забруднення навколишнього 

середовища 

Тема 6.5. Основні параметри радіаційного забруднення 

Тема 6.6. Очищення радіоактивних стічних вод 

 

Розподіл дисципліни у годинах за формами організації освітнього 

процесу та видами навчальних занять:  
 

Назви 

модулів 

і тем 

Форма здобуття освіти (очна (денна)) 

Кількість годин 

усього 

у тому числі 
лекції практичні 

(семінарські) 

заняття 

лабораторні 

заняття 

самостійна 

робота 

модульна 

контрольна 

робота 

Модуль 1 

Тема 1.1.  8 2 3 0 2 1 
Тема 1.2 8 2 3 0 2 1 
Тема 1.3 8 2 3 0 2 1 
Тема 1.4 8 2 3 0 2 1 
Тема 1.5 8 2 3 0 2 1 
Тема 1.6 8 2 3 0 2 1 
Тема 1.7 8 2 3 0 2 1 

Разом за 

модулем 1 
56 14 18 0 14 7 

Модуль 2 

Тема 2.1 10 2 2 0 3 3 
Тема 2.2 10 2 2 0 3 3 
Тема 2.3 10 2 2 0 3 3 
Тема 2.4 10 2 2 0 3 3 



Тема 2.5 10 2 2 0 3 3 
Тема 2.6 10 2 2 0 3 3 
Тема 2.7 10 2 2 0 3 3 
Тема 2.8 10 2 2 0 3 3 
Тема 2.9 10 2 2 0 3 3 
Тема 2.10 10 2 2 0 3 3 

Разом за 

модулем 2 
100 20 20 0 30 30 

Модуль 3 
Тема 3.1 10 2 2 0 3 3 
Тема 3.2 10 2 2 0 3 3 
Тема 3.3 10 2 2 0 3 3 
Тема 3.4 10 2 2 0 3 3 
Тема 3.5 10 2 2 0 3 3 

Разом за 

модулем 3 
50 10 10 0 15 15 

Модуль 4 
Тема 4.1 10 2 2 0 3 3 
Тема 4.2 10 2 2 0 3 3 
Тема 4.3 10 2 2 0 3 3 
Тема 4.4 10 2 2 0 3 3 
Тема 4.5 10 2 2 0 3 3 

Разом за 

модулем 4 
50 10 10 0 15 15 

Модуль 5 
Тема 5.1 10 2 3 0 2 3 
Тема 5.2 10 2 2 0 3 3 
Тема 5.3 10 2 2 0 3 3 
Тема 5.4 10 2 2 0 3 3 
Тема 5.5 10 2 2 0 2 4 

Тема 5.6. 10 2 2 0 2 4 
Разом за 

модулем 5 
60 12 13 0 15 20 

Модуль 6 
Тема 6.1 10 2 3 0 3 2 
Тема 6.2 10 2 3 0 3 2 
Тема 6.3 10 2 3 0 3 2 
Тема 6.4 10 2 3 0 2 3 
Тема 6.5 10 2 3 0 2 3 

Тема 6.6. 9 2 3 0 2 2 
Разом за 

модулем 6 
59 12 18 0 15 14 

РАЗОМ  375 78 92 0 104 101 
 

 



Теми практичних занять (у разі потреби) 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Трофічні рівні 2 

2. Найголовніші екологічні закони, правила і принципи 2 

3. Головні фактори руйнування й забруднення біосфери 2 

4. Техногенний вплив на атмосферу 6 

5. Склад промислових викидів виробничих підприємств. 2 

6. Екологічні аспекти нетрадиційної енергетики 2 

7. Пилогазоочисне обладнання 2 

8. Розрахунок і особливості конструкції очисних апаратів 2 

9. Розрахунок кількості викидів у атмосферу при 

спалюванні різного палива 

2 

10. Визначення необхідної ширини шумозахисної зеленої 

смуги 

6 

11. Оцінювання рівня забруднення атмосферного повітря 

вихлопними газами автотранспорту біля фасадів 

житлових будинків 

2 

12. Техногенний вплив на гідросферу 6 

13. Техногенний вплив на літосферу 2 

14. Земельний фонд планети 2 

15. Активні методи боротьби із забрудненням біосфери 2 

16. Пассивні методи боротьби із забрудненням біосфери 2 

17. Локалізація джерел забруднення 6 

18. Нові матеріали для захисту біосфери 2 

19. Управління якістю навколишнього середовища 2 

20. Методи поводження з промисловими відходами  2 

21. Методи поводження з твердими побутовими відходами 2 

22. Методи поводження з небезпечними відходами 2 

23. Джерела іонізуючого випромінювання 2 

24. Норми та стандарти радіаційної безпеки 2 

25. Дозиметричний контроль іонізуючого випромінювання 2 

26. Фактори й явища, що зумовлюють формування 

радіаційнонебезпечної обстановки 

2 

27. Радіаційно-небезпечні аварії та катастрофи 2 

28. Застосування маловідходних технологій в 

промисловості 

6 

29. Проектування полігону із знешкоджування та 

поховання токсичних промислових відходів 

2 

30. Вибір методів переробки відходів 6 

31. Ресурсозберігаючі технології в системах 

водопостачання 

2 

32. Ресурсозберігаючі технології в системах 

водовідведення 

2 



33. Природозберігаючі технології в енергетиці 2 

34. Розрахунок матеріального балансу установки піролізу 2 

 Разом 92 
 

 

Орієнтовна тематика індивідуальних завдань (за наявності) 

 

Навчальним навантаженням передбачено чотири модульних контрольних 

роботи. 

 Перша, відповідно до першого модуля, ознайомлює студента з 

процесами, що відбуваються в біосфері. Студент згідно з варіантом 

розглядає та дає характеристику процесам, які відбуваються в біосфері. 

 Друга контрольна робота являє собою загальний звіт з виїзних 

занять. 

 Третя модульна робота, являє собою розрахунок пристрою для 

очищення викидів шкідливих речовин або стічних вод підприємства. 

 Четверта модульна робота являє собою реферативну роботу на тему 

захисту біосфери від радіаційного забруднення. 

 

Оцінювання освітніх досягнень здобувачів вищої освіти 
 

Засоби оцінювання 
 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів 

навчання є: усне опитування, виконання модульних контрольних робіт та 

екзамен. 

Оцінювання рівня освітніх досягнень здобувачів за освітніми 

компонентами, здійснюється за 100-бальною шкалою, що використовується в 

НУЦЗ України з переведенням в оцінку за рейтинговою шкалою - ЄКТС та в 

4-бальну шкалу. 

 

Таблиця відповідності результатів оцінювання знань з навчальної 

дисципліни за різними шкалами 

За 100-бальною шкалою, 

що використовується в 

НУЦЗ України 

За рейтинговою 

шкалою (ЄКТС) 
За 4-бальною шкалою 

90‒100 A відмінно 

80‒89 B 
добре 

65‒79 C 

55‒64 D 
задовільно 

50‒54 E 

35‒49 FX 
незадовільно 

0‒34 F 
 

 

 



Критерії оцінювання 
 

Форми поточного та підсумкового контролю 
 

Поточний контроль результатів навчання здобувачів освіти 

проводиться у формі індивідуального опитування, форма підсумкового 

контролю – екзамен. 
 

Розподіл та накопичення балів, які отримують здобувачі, за видами 

навчальних занять та контрольними заходами з дисципліни 
 

За 3-й семестр 

Види навчальних занять 

 

Кількість 

навчальних 

занять 

Максимальний 

бал за вид 

навчального 

заняття 

 

Сумарна 

максимальна 

кількість 

балів  

за видами 

навчальних 

занять  

 

І. Поточний контроль 

Модуль 1 

лекції 7 1 7 

практичні заняття 9 2 18 

Модульна 

контрольна 

робота 1 

1 10 10 

Разом за модуль 1 35 

Модуль  2 

лекції 10 1 10 

практичні заняття 10 2 20 

Модульна 

контрольна 

робота 2 

1 10 10 

Разом за модуль  2 40 

Разом за поточний контроль 75 

ІІ. Підсумковий контроль (екзамен) 25 

Разом за всі види навчальних занять та контрольні заходи  100 
 

За 4-й семестр 

Види навчальних занять 

 

Кількість 

навчальних 

занять 

Максимальний 

бал за вид 

навчального 

заняття 

 

Сумарна 

максимальна 

кількість 

балів  

за видами 

навчальних 

занять  

 



І. Поточний контроль 

Модуль 3 

лекції 5 1 5 

практичні заняття 5 5 25 

Модульна 

контрольна 

робота 1 

1 10 10 

Разом за модуль 3 40 

Модуль  4 

лекції 5 1 5 

практичні заняття 5 5 25 

Модульна 

контрольна 

робота 2 

1 10 10 

Разом за модуль  4 40 

Разом за поточний контроль 80 

ІІ. Підсумковий контроль (диференційований залік) 20 

Разом за всі види навчальних занять та контрольні заходи  100 
 

За 5-й семестр 

Види навчальних занять 

 

Кількість 

навчальних 

занять 

Максимальний 

бал за вид 

навчального 

заняття 

 

Сумарна 

максимальна 

кількість 

балів  

за видами 

навчальних 

занять  

 

І. Поточний контроль 

Модуль 5 

лекції 6 1 6 

практичні заняття 8 2 16 

Модульна 

контрольна 

робота 1 

1 10 10 

Разом за модуль 5 32 

Модуль  6 

лекції 6 1 6 

практичні заняття 9 2 18 

Модульна 

контрольна 

робота 2 

1 10 10 

Разом за модуль  6 34 

Разом за поточний контроль 66 

ІІ. Підсумковий контроль (екзамен) 34 

Разом за всі види навчальних занять та контрольні заходи  100 

 

Види навчальних занять Кількість Максимальний Сумарна 



  бал за вид 

навчального 

заняття 

 

максимальна 

кількість 

балів  

за видами 

навчальних 

занять  

 

І. Поточний контроль 

Модуль 1 

Розділи 3 20 60 

Захист 1 35 35 

Оформлення 1 5 5 

ІІ. Підсумковий контроль (курсовий проект) 100 

Разом за всі види навчальних занять та контрольні заходи  100 

 

Поточний контроль. 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на лекційному занятті: 

1 бал за присутність, при відсутності за поважною причиною студент 

відповідає на питання за темою пропущеного заняття. 

 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на практичному занятті: 

2–5 балів за присутність, активну роботу на занятті та виконання завдань. 

При відсутності за поважною причиною студент відповідає на питання за 

темою пропущеного заняття. Виїзне заняття рахується як одне.  

 

Модульна контрольна робота. 

Критерії оцінювання знань здобувачів під час виконання модульних 

контрольних робіт: 

0–10 балів: за оформлення – 1 бал, написання 3-х розділів – 1 розділ – 3 бали. 

 

Індивідуальні завдання. 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань. 

Модульна контрольна робота № 1-6 – 10 балів кожна. 

 

Підсумковий контроль. 

Критерії оцінювання знань здобувачів на екзамені: 

Максимальна оцінка за екзамен за 3-й семестр – 25 балів. 

Максимальна оцінка за екзамен за 5-й семестр – 34 балів. 

Максимальна оцінка за диференціований залік – 20 балів. 

 

Перелік теоретичних питань для підготовки до екзамену: 

1. Що називають біосферою?  

2. Межі біосфери.  

3. Структура біосфери. 

4. Які функціональні блоки має біосфера?  



5. Які біохімічні функції виконує біомаса у біосфері?  

6. Наведіть докази того, що біосфера є екологічною системою.  

7. Чому різноманітність живих організмів є умовою стабільності 

біосфери?  

8. Різноманітність видів у біосфері.  

9. Рівні організації життя у біосфері.  

10. Функціональні блоки біосфери.  

11. Видатні вчені, які досліджували біосферу. 

12. Методи очищення виробничих викидів в атмосферу. 

13. Шляхи запобігання викидів забруднюючих речовин в атмосферу. 

14. Методи запобігання забруднення гідросфери, очищення стічних вод. 

15. Методи запобігання та ліквідації шкідливих наслідків у результаті 

застосування добрив і отрутохімікатів. 

16. Принципи створення комплексних маловідходних технологій. 

17. Розробка замкнутих циклів використання природних ресурсів. 

18. Еволюція біосфери.  

19. Біогеохімічні цикли.  

20. Кругообіг води та основних біогенних елементів. 

21.  Глобальні екологічні проблеми біосфери Землі. 

22. . Форми та механізми деградації біосфери. 

23. Вплив промислового та сільськогосподарського виробництва на 

процеси деградації біосфери. 

24. Природні фактори, що впливають на біосферу. 

25. Характеристика методів захисту біосфери. 

26. Організаційно-технічні та технологічні методи. 

27. Роль безвідходних і маловідходних технологій в захисті біосфери. 

28. Характеристика безвідходних і маловідходних виробництв. 

29. Розробка замкнутих циклів використання природних ресурсів 

30. Опишіть узагальнену схему кругообігу сірки. 

31. Опишіть кругообіг органічної речовини. 

32. Опишіть кругообіг вуглецю у природі. 

33. Опишіть кругообіг фосфору у природі. 

34. Опишіть кругообіг кисню у природі. 

35. Опишіть кругообіг нітрогену у природі. 

36. Опишіть кругообіг води у природі. 

37. Що таке – абіотичні фактори середовища?  

38. Дайте поняття «літосфера»?  

39. Що таке – антропогенні фактори?  

40. Перелічите екологічні фактор навколишнього середовища.  



41. Назвіть приклади прямих негативних впливів антропогенних факторів 

на навколишнє середовище.  

42. Назвіть приклади негативних непрямих впливів антропогенних 

факторів на навколишнє середовище.  

43. Які органічні розчинники виявляють отруйну дію на організм людини?  

44. Ліквідація наслідків забруднення біосфери. 

45. . Вибір району будівництва підприємства. 

46. Компонування будівель і споруд на промисловому майданчику. 

47. Санітарно-захисні зони. 

48. Регулювання викидів при несприятливих метеорологічних умовах. 

49. Заходи, направлені на скорочення викидів в атмосферне повітря на 

підприємстві. 

50. Характеристика пилогазоочисного обладнання. 

51. Механічні методи очищення викидів від шкідливих речовин. 

52. Фізичні методи очищення викидів від шкідливих речовин. 

53. Хімічні методи очищення викидів від шкідливих речовин. 

54. Фізико-хімічні методи очищення викидів від шкідливих речовин. 

55. Які шкідливі гази містяться у вихлопних газах автомобілів?  

56. Розкажіть про технології очищення повітря від аерозольних домішок.  

57. Розкажіть про гравітаційне осадження частинок.  

58. Розкажіть про відцентрове осадження частинок.  

59. Розкажіть про інерційне осадження частинок.  

60. Розкажіть про фільтрування аерозолів.  

61. Розкажіть про мокре газоочищення.  

62. Розкажіть про осадження частинок в електричному полі.  

63. Розкажіть про масоперенос у процесі абсорбції газових домішок.  

64. Розкажіть про кінетичні залежності абсорбції.  

65. Розкажіть про схеми абсорбційних процесів газових домішок у викидах 

в атмосферу.  

66. Розкажіть про технології адсорбції газових домішок у викидах в 

атмосферу.  

67. Розкажіть про адсорбенти.  

68. Розкажіть про десорбція поглинених газових домішок.  

69. Розкажіть про технології термохімічного знешкодження газоподібних 

викидів.  

70. Розкажіть про каталітичні методи очищення газових викидів.  

71. Розкажіть про високотемпературне знешкодження газових викидів.  

72. Розкажіть про конденсацію газоподібних домішок у викидах в 

атмосферу.  



73. Розкажіть про розсіювання викидів в атмосфері.  

74. Розкажіть про дифузійні процеси в атмосфері.  

75. Розкажіть про розповсюдження забруднень в атмосфері.  

76. Розкажіть про зміну концентрації домішок в атмосфері. 

77. Стічні води підприємства. 

78. Методи захисту водного середовища. 

79. Способи очищення стічних вод.  

80. Механічні методи очищення стічних вод. 

81. Фізичні методи очищення стічних вод. 

82. Хімічні методи очищення стічних вод. 

83. Біологічні методи очищення стічних вод. 

84. Оборотне водопостачання. 

85. Зворотні води. 

86. Розкажіть про технології гідромеханічного очищення стічних вод.  

87. Розкажіть про відстоювання стічних вод.  

88. Розкажіть про відцентрове осадження домішок із стічних вод.  

89. Розкажіть про фільтрування стічних вод.  

90. Розкажіть про технології фізико-хімічного очищення стічних вод.  

91. Розкажіть про коагуляцію та флокуляцію забруднень стічних вод.  

92. Розкажіть про флотаційне очищення стічних вод.  

93. Розкажіть про очищення стічних вод адсорбцією.  

94. Розкажіть про очищення стічних вод екстракцією забруднень.  

95. Розкажіть про зворотний осмос та ультрафільтрацію в розчинах стічних 

вод.  

96. Що таке десорбція, дезодорація й дегазація розчинених домішок?  

97. Розкажіть про електрохімічні методи очищення стічних вод.  

98. Розкажіть про технології хімічного очищення стічних вод.  

99. Розкажіть про нейтралізацію стічних вод.  

100. Розкажіть про окислення забруднювачів стічних вод.  

101. Розкажіть про очищення стічних вод відновленням.  

102. Розкажіть про очищення стічних вод від іонів важких металів.  

103. Розкажіть про технології біохімічного очищення стічних вод.  

104. Розкажіть про основні показники біохімічного очищення стічних вод.  

105. Розкажіть про метод аеробного біохімічного очищення.  

106. Розкажіть про механізм біохімічного розпаду органічних речовин.  

107. Розкажіть про обробку осадів стічних вод.  

108. Розкажіть про технології термічного очищення стічних вод.  

109. Розкажіть про кристалізацію речовин з розчинів.  

110. Розкажіть про термоокислювальні методи знешкодження стічних вод 



111. Поводження з відходами на підприємстві 

112. Спеціалізація технологій термічного знешкодження відходів.  

113. Основні екологічні проблеми в сфері знешкодження відходів 

термічним способом. 

114. Технологічні процеси, які використовуються в сфері знешкодження 

відходів термічним способом. 

115. Застосування безвідходних та маловідходних технологій в 

промисловості. 

116. Захист від радіаційного забруднення навколишнього середовища. 

117. Основні параметри радіаційного забруднення. 

118.  Очищення радіоактивних стічних вод. 

119. Створення нових матеріалів для захисту біосфери. 

120. Використання нанокомпозитів для продовження строку служби 

агрегатів та деталей. 

 

Політика викладання навчальної дисципліни 
 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

(75% від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності балів). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час 

контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише 

під час онлайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі 

заняття. 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, працевлаштування, міжнародне стажування) навчання 

може відбуватись в онлайн формі за погодженням із керівником курсу. 
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