




 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 

Кількість кредитів 

– 5,0 

Галузь знань 

18 Виробництво та технології 

Нормативна 

(Цикл професійної підготовки ) 

Модулів -1  

 

Спеціальність 

 

183 Технології захисту 

навколишнього середовища 

 

Освітня програма 

Технології захисту 

навколишнього середовища 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів - 

2 
3-й  

 Семестр 

6-й   

 

Загальна кількість  

годин - 150 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 5,0; 

самостійної роботи  

студента – 5,0 

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Лекції 

45год  

Практичні заняття 

30 год  

Самостійна робота 

57 год  

Індивідуальні завдання:  
18 год 

Вид контролю: 

Екзамен 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 1:1; 

для заочної форми навчання -  



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета – вивчення теоретичних основ технологій переробки відходів ,основ 

конструктивного та технологiчного вирішення завдання вторинного використання 

ресурсiв,  методів його економічного обґрунтування та засобів органiзацiйного 

забезпечення. 

Завдання – оволодіння студентами сучасними методами переробки відходів, 

складання технологічних схем систем переробки відходів та їх розрахунок. 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: методи і засоби переробки та знешкодження забруднень атмосфери;  

методи  кондиціонування , знешкодження та  утилізацiї осадiв стiчних вод; засоби 

переробки твердих відходів; основні принципи та засоби створення безвідходних 

технологiчних систем. 

вміти: розраховувати  характеристики  фізичних, хімічних та бiологiчних 

процесiв переробки   газоподiбних, рiдких та твердих забруднень навколишнього 

середовища;  складати технологічні  схеми переробки промислових та побутових 

відходiв; проводити структурний аналіз безвідходних технологічних систем;  

визначати доцільність переробки або знешкодження промислових відходів .  

Результати навчання є основою для формування наступних компетентностей: 

Компетентності  Програмні результати навчання 

К 8. Прагнення до збереження 

навколишнього середовища та 

забезпечення сталого розвитку 

суспільства.  

К13. Здатність обґрунтовувати, 

здійснювати підбір, розраховувати, 

проектувати, модифікувати, 

готувати до роботи та 

використовувати сучасну техніку і 

обладнання для захисту та 

раціонального використання 

повітряного та водного середовищ, 

земельних ресурсів, поводження з 

відходами.  

К16. Здатність до розробки методів 

ПР04. Обґрунтовувати природозахисні 

технології, базуючись на розумінні механізмів 

впливу людини на навколишнє середовище і 

процесів, що відбуваються у ньому. 

ПР06. Обґрунтовувати та застосовувати 

природні та штучні системи і процеси в основі 

природозахисних технологій відповідно 

екологічного імперативу та концепції сталого 

розвитку. 

ПР08. Вміти продемонструвати навички вибору, 

планування, проектування та обчислення 

параметрів роботи окремих видів обладнання, 

техніки і технологій захисту навколишнього 

середовища, використовуючи знання фізико-

хімічних властивостей полютантів, параметрів 



і технологій поводження з 

відходами та їх рециклінгу.  

К17. Здатність до проектування 

систем і технологій захисту 

навколишнього середовища та 

забезпечення їх функціонування.  

К18. Здатність до управління 

(розміщення і утилізація) 

відходами.  

 

технологічних процесів та нормативних 

показників стану довкілля. 

ПР11. Вміти застосувати знання з вибору та 

обґрунтування методів та технологій збирання, 

сортування, зберігання, транспортування, 

видалення, знешкодження і переробки відходів 

виробництва й споживання; оцінювати їх вплив 

на якісний стан об’єктів довкілля та умови 

проживання і безпеку людей. 

ПР12. Обирати інженерні методи захисту 

довкілля, здійснювати пошук новітніх техніко-

технологічних й організаційних рішень, 

спрямованих на впровадження у виробництво 

перспективних природохороннних розробок і 

сучасного обладнання, аналізувати напрямки 

вдосконалення існуючих природоохоронних і 

природовідновлюваних технологій 

забезпечення екологічної безпеки. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи розробки технологій переробки  

вiдходiв. 

Тема 1.Класифікація та характеристики  відходів. 

Визначення відходів.  Проблема накопичення відходів. Класифікація відходів. 

Класифікації промислових   відходів . Вiдходи виробництва та споживання. 

Класифiкацiя методiв, лiквiдацiї та утилiзацiї вiдходiв. Склад твердих побутових 

вiдходiв.  Особливостi впливу на бiосферу . Властивостi твердих побутових вiдходiв. 

Норми накопичення побутових вiдходiв. 

        Тема 2 Методи термічної переробки відходів.  

Спалювання твердих, рiдких та газоподiбних вiдходiв. Пiролiз та газифiкацiя 

вiдходiв. Печi для спалювання вiдходiв . Рідкофазне окислення стічних вод. 

Парофазне окислення стічних вод. Випарювання з подальшою кристалізацією. 

Вогневий метод. 



Тема 3. Методи зневоднення відходів . 

Фільтрування суспензій. Центрифугування. Процес сушiння. Випарювання. 

Гiдроциклони. Виморожування. Кристалогідратні установки 

        Тема 4. Методи вилучення з вiдходiв цiнних компонентiв. 

Дистиляцiя та ректифікацiя. Ректифікаційні колони Екстракцiя у системi рiдина-

рiдина. Конструкції екстракційних апаратів. Вилуговування та розчинення. 

Кристалiзацiя. Хiмiчне осадження. Eлектролiтична обробка рiдких вiдходiв 

.Відсадження. Інерційні методи збагачення. Методи магнітного та електричного 

збагачення твердих вiдходiв. Напiрна, вакуумна, хiмiчна, механiчна, пневматична 

флотація.  

Тема 5. Методи механічної  обробки твердих відходів. 

Дроблення та подрібнення. Конструкції дробарок та млинів. Гранулювання, 

таблетування. Брикетування та пресування. Класифікацiя та сортування відходів. 

Барабаннi, вiбрацiйнi , гiрацiйнi грохоти. Сепарація у водному та повітряному 

середовищі. Механічне, гравітаційне та пневматичне змішування.  

 

Змістовий модуль 2. Технології  переробки промислових та побутових 

вiдходiв. 

Тема 6. Технології переробки неорганiчних промислових  відходів. 

Переробка брухту чорних та кольорових металiв . Утилiзацiя шлакiв, золи, 

горiлої землi. Регенерацiя гальванiчних та травильних розчинiв. Вилучення цiнних 

компонентiв з гальванiчних розчинiв.Переробка вiдходiв сiрчанокислотного 

виробництва. Переробка вiдходiв виробництва фосфорних добрив. Переробка вiдходiв 

виробництва калiйних добрив. Переробка вiдходiв збагачення вугiлля . Переробка та  

використання супутнiх порiд. Утилiзацiя вiдходiв розпилювання камiння. 

Використання некондицiйного бетону, цементних та азбестових вiдходiв. 

 

Тема 7. Технології переробки органiчних промислових вiдходiв. 

Утилiзацiя нафтовмiстких осадiв. Регенерацiя вiдпрацьованих мiнеральних 

мастил. Обробка мастильно-охолоджувальної рiдини. Обробка та утилiзацiя кислих 

гудронiв та шламiв нафтопереробних заводiв.Види гумових вiдходiв . Методи 

регенерацiї гуми. Недеструктивна утилiзацiя пластмасових вiдходiв. Методи 

деструктивної утилiзацiї пластмас.Виготовлення штучноi деревинм. 

Енерготехнологiчний метод переробки деревини. Вторинне використання паперу. 

Утилiзацiя гiдролiзного лiгнiну. 

 



Тема 8. Технології переробки вiдходiв агропромислового комплексу та побутових                    

вiдходiв. 

Утилiзацiя вiдходiв м’ясної та молочної промисловостi. Вторинне використання 

вiдходiв харчової промисловостi. Утилiзацiя сiльскогосподарських 

вiдходiв.Утилiзацiя осадiв мiських стiчних вод. Полiгони твердих побутових 

вiдходiв. Польове компостування твердих побутових вiдходiв. Смiттєспалювальнi 

заводи. Смiттепереробнi заводи. 

 

 
 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 

у тому числі 
усьо-

го 

у тому числі 

л лаб практ. інд с.р. л лаб практ

. 

інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи розробки технологій переробки  вiдходiв. 

Тема 1. Класифікація та характеристики  відходів. 
18 4 - 

 

2 4 8  - -  - - 

Тема 2. Методи термічної переробки відходів.  9 4 - 2 - 3     

Тема 3. Методи зневоднення відходів .  17 6 - 6 2 3 - - - - 

Тема 4. Методи вилучення з відходів цінних 

компонентів.  
17 6  2 2 7       

Тема 5.Методи механічної обробки твердих 

відходів. 
14 4  2 2 6       

Разом за змістовим модулем 1 75 24 - 14 10 27 - - - - - - 

Змістовий модуль 2. Технології  переробки промислових та побутових вiдходiв.  
Тема 6. Технології переробки неорганічних  

промислових відходів 

25 8 - 4 4 9  - - - - - 

Тема 7. Технології переробки органічних  

промислових відходів 

23 8 - 4 2 9 
- 

- 

Тема 8. Технології переробки вiдходiв АПК та 

побутових    вiдходiв.  

27 5 - 8 2 12 
- 

- 

Разом за змістовим модулем 2 75 21 - 16 8 30 - - - - - - 

Разом за модулем 1 150 45 - 30 18 57       

Всього годин 150 45 - 30 18 57 - - - - - - 

 



5. Теми практичних занять 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 7 семестр  

1  Визначення класу небезпеки промислових відходів. 2 

2  Розрахунок процесiв горiння вiдходiв.  2 

3  Розрахунок гідроциклону. 2 

4  Розрахунок процесiв фiльтрування суспензiй. 2 

5  Розрахунок роздiлення суспензiй у центрифугах 2 

6  Розрахунок процесiв концентрування розчину. 2 

7  Розрахунок параметрів кульових барабанних млинів. 2 

8  Розрахунок установки електрохімічної обробки рідких відходів. 2 

9  Розрахунок процесiв дроблення вiдходiв гірничовидобувної 

промисловості. 

2 

10   Розрахунок продуктивності черв’ячного пресу для брикетування 

пластмасових відходів.  

2 

11  Розрахунок процесів екстракції фенолів. 2 

12  Розрахунок процесу сушiння осаду міських стічних вод.  2 

13  Визначення необхідної кількості контейнерів для збирання 

відходів. 

2 

14   Розрахунок місткості полігону твердих побутових відходів. 2 

15  Визначення потужності сміттєпереробного комплексу. 2 

Разом 30 

 

6. Самостійна робота 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

7 семестр 

1  Міжнародне співробітництво у сферi поводження з 

вiдходами . 
4 

2  Сучасний стан проблеми відходів в Українi . 4 

3   Конструкції  колосникових ґрат. 3 

4  Спеціальні види сушіння. 3 

5  Конструкції ректифікаційних колон.. 3 

6  Флотаційне збагачення відходів 4 

7  Дезінтегратори. Вібраційні млини. 3 

8  Гранулювання у дисперсних потоках. 3 

9  Утилiзацiя склобою та вiдходiв виробництва скла. 3 

10  Переробка вiдходiв виробництва кальцинованої соди. 3 

11  Утилізація відходів гірничо видобувної промисловості. 3 

12  Вторинне використання паперу. 3 

13  Регенерація знежирювальних та  мийних розчинів. 3 

14  Утилізація гідролізного лігніну. 3 

15  Анаеробне зброжування вiдходiв та осадiв стiчних вод. 4 

16  Польове компостування відходів 4 

17  Склад твердих побутових відходів м.Миколаїва. 4 

Разом 57 



 

7.Індивідуальні завдання 
Програмою передбачено проведення зі студентами індивідуальних 

аудиторних занять з дисципліни за окремим графіком, затвердженим завідувачем 

кафедри чи директором інституту, з метою отримання студентом відповіді на окремі 

теоретичні чи практичні питання та для пояснення певних теоретичних положень чи 

аспектів їх практичного застосування. 

 Індивідуальні заняття проводяться викладачем зі студентами у 7 семестрі на 

основі потреб і побажань студентів щодо пояснень складних питань дисципліни. 

Індивідуальні заняття допомагають студентам ліпше засвоїти теоретичний матеріал 

дисципліни, розібратися у нетипових питаннях та задачах, знайти прийнятний для 

власних особливостей спосіб роботи з навчальними посібниками та іншими 

джерелами інформації.  

 

№ Тематика індивідуальних робіт Години 

1 Принципи створення безвідходних та маловідходних 

технологій.   
2 

2 Централізована та локальна переробка вiдходiв. 2 

3 Коагуляцiя та флокуляцiя вiдходiв. 2 

4 Мембранне роздiлення вiдходiв. 2 

5 Брикетування та пресування вiдходiв.  2 

6 Закладання гірничих виробок. 2 

7 Впровадження маловiдходних виробництв у чорнiй та 

кольоровiй металургiї. 
2 

8 Знешкодження та утилiзацiя токсичних вiдходiв хiмiчної 

промисловостi. 
2 

9 Проблема зберiгання та лiквiдацiї пестицидiв. 2 

Разом  18  

 
 

8. Методи навчання 
 

Викладання дисципліни "Технології утилізації відходів" в рамках провадження 

освітньо-професійної програми «Технології захисту навколишнього середовища» 

щодо підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальністю 183 « Технології 

захисту навколишнього середовища» галузі знань18 «Виробництво та технології»    

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти передбачає наступні форми організації 

навчання: 

1. лекційні заняття (30,0% від загальної кількості годин); 

2. практичніі заняття (30,0% від загальної кількості годин); 

3. самостійна робота (50,0% від загальної кількості годин). 

Для поглибленого вивчення дисципліни рекомендується систематичне 

опрацювання додаткової літератури, фахових видань та використання ресурсів 

Інтернет. 



З метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та підвищення 

якості виконання індивідуальних завдань проводяться групові та індивідуальні 

консультації за розкладом кафедри екології  та природоохоронних технологій. 

Основними методами навчання з дисципліни є: 

1. Пояснювально-ілюстративний, коли знання з навчальної дисципліни не 

просто повідомляють, а пояснюють, обґрунтовують, коментують. Робиться все, щоб 

було менше механічного запам’ятовування, а більше розуміння сутності. Метод 

навчання пов’язаний з використанням засобів наочності та репродуктивним 

характером засвоєння знань. 

2. Проблемний, основа якого полягає в утворенні у навчальному процесі пошукових 

ситуацій. Проблемний метод навчання розвиває активність, самостійність, творчі 

здібності 

9. Методи контролю 
 

Рівень засвоєння матеріалу дисципліни здійснюється шляхом проведення 

поточного модульного контролю (ПМК) у вигляді тестових завдань різної 

складності, захисту звітів з виконання практичних занять, виконання індивідуальних 

завдань та підсумкового контролю у формі письмового екзамену. 

Підсумкова оцінка з дисципліни складається з оцінок, отриманих за поточний 

(модульний) контроль, та екзамену. У разі успішного навчання протягом семестру, 

тобто своєчасного та якісного захисту завдань практичних занять, отримання 

мінімально встановленої суми балів по кожному модулю, підсумкова оцінка може 

бути виставлена без іспиту. 

За усі контрольні заходи (КЗ) протягом семестру студент може отримати від 0 

до 100 балів. Умовою допуску студента до КЗ є мінімальна сума балів, яку студент 

повинен набрати у разі виконання всіх елементів модулів. Якщо студент не набрав 

мінімальну суму балів, то він не допускається до КЗ і йому рекомендується набрати 

цю кількість за рахунок виконання додаткового індивідуального завдання.  

Студент, який отримав за всі КЗ протягом семестру не менше 60 балів, за його 

бажанням, може бути звільненим від семестрового екзамену. Студент, який набрав 

за всі КЗ менше 60 балів, складає підсумковий семестровий екзамен (проводиться у 

письмовій формі в екзаменаційну сесію), до якого він допускається , якщо має за 

виконання всіх передбачених елементів модулів необхідну мінімальну суму 50 

балів. Підсумковий контрольний захід (екзамен) розрахований на 100 балів. 

Допуском до екзамену є виконані та захищені всі практичні роботи семестру.  



10. Розподіл балів, які отримують студенти 

  
      

 

 

 

 

 

Т1, Т2, …. Т8– теми змістових модулів; 

 МКР1 …МКР2 – модульні контрольні роботи. 

 

10.1. Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 A відмінно 

82 – 89 B добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0 – 34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 

Поточне тестування та самостійна робота  

 

Сума 
Модуль1 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 МКР1 Т6 Т7 Т8 МКР2 

5 3 10 4 4 23 7 8 13 23 100 



10.2. Критерії підсумкової оцінки та система рейтингових балів 

 

Критерії підсумкової оцінки 
„Відмінно” – студент вільно володіє матеріалом, знає склад та характеристики  

побутових та промислових відходів,   джерела утворення відходів у різних галузях 

промисловості, методи та засоби переробки твердих, рідких та газоподібних 

відходів, принципи і методи створення систем знешкодження, утилізації та 

рекуперації побутових та промислових відходів; володіє методиками розробки 

технологій обробки побутових та промислових  відходів, а також процесів 

переробки відходів; вміє проводити розрахунки процесів у системах переробки 

відходів з використанням пакетів прикладних програм, проводити структурний 

аналіз безвідходних технологiчних систем; складати технологічні схеми систем 

переробки відходів у відповідності до вимог нормативних документів. 

„Добре” – студент знає склад та характеристики  побутових та промислових 

відходів,   джерела утворення відходів у різних галузях промисловості, методи та 

засоби поводження з твердими, рідкими та газоподібними відходами, методи 

створення систем знешкодження, утилізації та рекуперації побутових та 

промислових відходів володіє методиками розрахунку процесів переробки 

побутових та промислових  відходів; вміє проводити розрахунки процесів у 

системах обробки  відходів, розробляти креслення технологічних схем систем 

переробки відходів у відповідності до вимог нормативних документів. 

„Задовільно” – студент має уявлення про склад та характеристики  побутових 

та промислових відходів,   джерела утворення відходів у різних галузях 

промисловості, методи та засоби поводження з твердими, рідкими та газоподібними 

відходами, методи створення систем знешкодження, утилізації та рекуперації  

відходів; володіє методиками розрахунку процесів переробки побутових та 

промислових відходів; вміє розробляти креслення технологічних схем систем 

переробки відходів у відповідності до вимог нормативних документів. 

„Незадовільно” – студент має знання та вміння нижче рівня, визначеного оцінкою 

„задовільно”.  

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує: 

1) за підготовку, виконання та захист 15 практичних робіт; 

2) за  2 модульні контрольні роботи (тривалістю по 2 години); 

     3)за доповіді  за темою 9 індивідуальних занять. 

Система рейтингових балів 

1. Практичні заняття 

Ваговий бал – 3;  

1 бал – підготовка до практичного заняття; 

2 бали – захист роботи. 

Максимальна кількість балів за усі практичні заняття дорівнює: 3 бали х 15 = 45. 

2. Модульний контроль 

Ваговий бал – МКР1 – 23 бали; МКР2 – 23 бали. 

Вільне володіння матеріалом МКР – до 23 балів; 

Знання основної частини  матеріалу МКР = до 15балів; 

Загальні уявлення про зміст МКР- до 7 балів. 

Максимальна кількість балів за модульні контрольні роботи у семестрі дорівнює: 

23+23= 46 балів. 

3. Індивідуальна робота. 

Ваговий бал – 1; 



1 бал – підготовка доповіді за темою індивідуальної роботи; 

Максимальна кількість балів за індивідуальну роботу дорівнює: 

1 х 9= 9 балів. 

 

Штрафні та заохочувальні бали за:  

- відсутність на занятті без поважної причини - 1 бал 

- недопуск до практичних робіт у зв’язку з незадовільним вхідним контролем - 1 бал 

- несвоєчасний захист практичних робіт за кожен тиждень - 1 бал 

- виконання індивід. завдання; реферату з теми модуля + 5 балів 

- участь у кафедральної (факультетський чи університетський)олімпіаді з дисц. + 10 балів 

- участь у модернізації лабораторних робіт чи у виконання завдань із 

удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни  

+ 10 балів 

 

11. Методичне забезпечення 
У якості наочного матеріалу під час лекційних та лабораторних робіт 

використовуються відео та фото матеріали.  

 Для поглибленого вивчення дисципліни рекомендується систематичне 

опрацювання фахових журналів: „Экология”, „Морской экологический журнал„, 

„Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування”, „Экология 

производства”, „Annual Review of Ecology, Evolution & Systematics” та інших 

фахових журналів.  

З метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та підвищення 

якості виконання індивідуального завдання слід проводити групові та індивідуальні 

консультації за розкладом кафедри. 

Під час проведення контрольних заходів рівень засвоєння матеріалу змістового 

модуля оцінюється шляхом проведення модульної контрольної роботи (МКР) та 

захисту практичних робіт. 

 

12. Рекомендована література 
Базова 

1. Рижков С.С. Управління муніципальними відходами( друк.)/  С.С.Рижков, 

Л.М. Маркіна, В.В. Благодатний  - Миколаїв: НУК, 2013- 160с. 

2. Рижков С.С., Харитонов Ю.М., Благодатний В.В. Методи утилізації та 

рекуперації виробничих відходів. − Миколаїв, УДМТУ, 2003-36с. 

3. Рижков С.С., Харитонов Ю.М., Благодатний В.В. Технології утилізації та 

рекуперації відходів. − Миколаїв, УДМТУ, 2003-80с.  

4. Благодатний В.В., Маркіна Л.М. Методичні вказівки до виконання 

Практичних робіт здисципліни “Утилiзацiя та рекуперацiя вiдходiв ”,–

Миколаїв: НУК, 2009 – 52с. 

5. Управління та поводження з відходами./ Клименко М.О. та ін. Практикум – 

Херсон: Олді+, 2019- 238с. 

6. Ветошкин А.Г., Техника и технология обращения с отходами 

жизнедеятельности: Учебное пособие. В 2-х частях. Ч. 2 / Ветошкин А.Г. - М. : 

Инфра-Инженерия, 2019. - 380 с.. 

7. Маркіна Л.М. Поводження з твердими побутовими відходами у великих 

містах та поселеннях: навчальний посібник / Л.М. Маркіна. – Миколаїв: НУК, 

2015. – 216 с. 

8. Сметанин В.И. Защита окружающей среды от отходов производства и 

потребления.− М: КолосС, 2003-230с. 



9. Тимонин А.С. Инженерно-экологический справочник. В 3-х т.. ― Калуга: 

Изд-во Н. Бочкаревой, 2003 

10. Гриценко  А.В. и др.  Технологические основы промышленной переработки 

отходов мегаполиса. − Харьков: ХНАДУ, 2005 -340с. 

11. . ЛикоД.В., Костолович М.І., Войнович ОюПю Радіоактивні відходи: 

технології утворення, поводження утилізації. - Херсон, Олді+, 2018- 204с. 

12. .Радовенчик В.М., Гомеля М.Д. Тверді відходи: збір, переробка, cкладування. 

– К.: Кондор, 2010 – 552с. 

13. Санитарная очистка и уборка населенних мест./ Мирный А.И., и др. –М: изд – 

во " Академия коммунального хозяйства", 2010-368с. 

14. Управління та поводження з відходами. Шаніна Т.П. та ін. Одеса. ТЕС,2012 – 

272с. 

15.  Технології захисту навколишнього середовища т .4. Технології поводження з 

відходами харчових виробництв / Петрук В.Г. та ін.  - Херсон, Олді+, 2019- 

520с. 

 

 

Допоміжна 

1. Комплексное использование сырья и отходов –М: Химия 1988-288с. 

2. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А., Примеры и задачи по курсу 

процессов и аппаратов химической технологии – М: Альянс, 2007-576с.  

3. Оборудование, сооружения, основы проектирования химико-технологических 

процесов защиты биосферы от промышленных выбросов. – М., Химия, 1985 – 

352с 

4.  Касаткин Л.А. Основные процессы и аппараты химической технологии. – М.: 

Химия, 1971 – 784с. 

5. Утилизация твердых отходов в 2-х т.-М: Стройиздат, 1985 

6. Пальгунов П.П , Сумароков Н.В., Утилизация промышленных отходов – М: 

Стройиздат , 1990-347с.  

7. Кузьмин Р.С.Компонентный состав отходов./ Р. С. Кузьмин – Казань:     Дом 

печати, 2007- 156с. 

8. Родионов, А.И. Технологические процессы экологической безопасности. 

Основы энвайронменталистики / А.И.Родионов, Р.Н. Клушин, В.Г.Систер. - 

Калуга: Издательство Н. Бочкарёвой, 2003. – 800 с. 

9. .Методические указания к практическим занятиям по курсу “Основы 

утилизации отходов” / Брыгинец Е. Д. – Харьков: ХНАГХ, 2007. – 44 с. 

10. Использование вторичных сырьевых ресурсов в отраслях АПК – М: 

Россельхозиздат, 1987-112с. 

11. Гринин А.К., Новиков В.Н. Промышленные и бытовые отходы. − М: ФАИР-

Пресс, 2002-336с.  

12. Ситтиг М. Извлечение металлов и неорганических соединение из отходов – М: 

Металлургия, 1985-408с. 

13. Маркіна Л. М. Сировина та технології отримання альтернативного палива: 

навчальний посібник . – Миколаїв: НУК, 2017. – 251 c. 



14. Современные проблемы и решения в системе управления опасными 

отходами./ Касимов А.Н., Семёнов В.Т., Щербань Н.Г., Мясоедов В.В. –Х.: 

ХНАГХ, 2008-510с 

15. Краснянский М.Е.Утилизация и рекуперация отходов – Харьков: Бурун и К, 

К:КНТ, 2007 – 288с 

 

 

 

 

13. Інформаційні ресурси 
1. УкрНЦЕМ [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.sea.gov.ua. 

2. Департамент екологічної безпеки [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://www.menr.gov.ua 

3. Нормативно-законодавча база [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua. 

4. Maritime Conventions [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.itopfis.com 

5. IMO News: the magazine of the IMO //. – London, 1999. – N3. – P.7-10. 

6. OPEC [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.opec.com. 

7. GISdevelopmen [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://www.gisdevelopment.net. 

8. Greenpeace International [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://www.greenpeace.org 

http://www.sea.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://www.gisdevelopment.net/


Додаток 

 

Питання для модульного контролю 
МКР-1 
1. Визначення та характеристики безвідходних виробництв. 

2. Основні напрямки розвитку безвідходних i маловiдходних технологiй. 

3. Класифікацiя вiдходiв. 

4. Характеристики ефективностi утилiзацii i вiдходiв. 

5. Утилiзацiя та лiквiдацiя радiоактивних вiдходiв  

6. Основнi нормативнi документи в галузi використання i захоронення вiдходiв. 

7. Визначення економiчноi ефективностi заходiв по утилiзацii вiдходiв . 

8. Свiтовий досвiд в галузi утилiзацii i рекуперацii  промислових i побутових 

вiдходiв. 

9. Властивостi промислових вiдходiв. 

10. Властивостi побутових вiдходiв. 

11. Класифiкацiя засобiв спалювання вiдходiв. 

12. Особливостi застосування багатоподових, барабанних печей та печей з шаром, 

що кипить. 

13. Обладнання для спалювання рiдких вiдходiв , його робочi режими. 

14. Основнi стадii процесу пiролiзу . 

15. Технологiчнi схеми процесу пiролiзу . 

16. Класифiкацiя сушарок. 

17. Тепломасообмiн в процесi сушiння. 

18. Рiзновиди засобiв термiчного концентрування вiдходiв . 

19. Галузi застосування термiчного знешкодження газоподiбних викидiв. 

20. Класифiкацiя обладнання для здрiбнення твердих вiдходiв. 

21. Методи i засоби сепарацii твердих вiдходiв. 

22. Обладнання i галузi застосування сепараторів відходівi . 

23. Основнi характеристики процесу фiльтрування. 

24. Особливостi функцiонування осаджувальних та фiльтрувальних ценрифуг. 

МКР – 2 
1. Методи i засоби рекуперацii пилу 

2. Засоби захоронення рiдких промислових стокiв. 

3. Схеми обробки i утилiзацii вiдходiв на спецiалiзованих полiгонах. 

4. Основнi напрямки утилiзацii i рекуперацii вiдходiв пластмас. 

5. Загальна схема переробки пластмасових вiдходiв за заводською технологiею. 

6. Галузi використання вiдходiв пластмаси як сировини для iнших технологiчних 

процесiв. 

7. Рiзновиди вiдходiв гуми i технологii ii переробки. 

8. Класифiкацiя вiдходiв деревини. 



9. Органiзацiя перероблення макулатури в розвинених странах. 

10. Використання шлакiв чорної i кольоровоi металургii в будiвельнiй 

промисловостi. 

11. Особливостi вторинного використання кольорових металiв. 

12. Склад i галузi використання вiдходiв гальванiчного виробництва. 

13. Порiвняльна характеристика методiв регенерацii i очищення органiчних 

розчинникiв. 

14. Джерела виникнення i характеристики нафтовмiсних вiдходiв. 

15. Джерела виникнення  вiдпрацьованих мiнеральних мастил i основнi напрямки 

iх використання. 

16. Технологiчнi схеми основних методiв знешкодження вiдпрацьованих 

змащувально-охолоджуючих рiдин. 

17. Основнi вимоги до полiгонiв твердих побутових вiдходiв. 

18. Переробка вiдходiв м’ясної та молочної промисловості.  

19. Вторинне використання відходів цукрово-бурякової промисловостi. 

20.  Вторинне використання вiдходiв обробки зернових . 

21.  Утилiзацiя сiльскогосподарських вiдходiв.  

22.  Анаеробне зброджування вiдходiв та осадiв стiчних вод  

23.  Вторинне використання текстильних вiдходiв. Утилiзацiя вiдходiв шкiряної  

промисловості. 

24.  Проблема зберiгання та лiквiдацiї пестицидiв.  

25.  Брикетування твердих  побутових вiдходiв. Установки пiролiзу твердих 

побутових вiдходiв  

26. Бiологiчна флотація осадів вторинних відстійників 
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