
 



 

 

 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 

Кількість кредитів 

– 7 Галузь знань  

18 Виробництво та 

технології 

Нормативна 

(Цикл професійної підготовки ) 

Модулів - 2  

освітня програма  

“Технології захисту 

навколишнього середовища  

 

спеціальність 183 

“Технології захисту 

навколишнього середовища  

 

 

 

 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів - 

2 
4-й  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання "Оцінка 

технологічної та 

екологічної 

ефективності 

виробничого 

процесу " 

Семестр 

7-й   

 

Загальна кількість  

годин - 210 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 6,0; 

самостійної роботи  

студента – 8,0 

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Лекції 

60год  

Практичні заняття 

30 год  

Самостійна робота 

30 год  

Індивідуальні 

завдання:  

 

90 год 

Вид контролю:  

Екзамен, КР 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 1:1,33; 

для заочної форми навчання -  



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета – вивчення закономірностей розробки і принципів реалізації сучасних 

виробничих технологій та їхнього впливу на стан навколишнього середовища. 

Завдання – оволодіння  методами аналізу структури та принципів 

функціонування технологічних схем різних виробництв , основними засадами 

створення новітніх технологій, методами визначення негативного впливу забруднень, 

що утворюються у ході технологічних процесів, на екологічну ситуацію.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: сучасні технологічні схеми виробництва промислової продукції , їхні основні 

вузли та елементи; закономірності процесів, що використовуються у виробничих 

технологіях; маcштаби і наслідки впливу виробничих технологій  на екологічну 

обстановку та організм людини. 

вміти: розробляти технологічну схему виробничого процесу; складати та 

розраховувати матеріальний та енергетичний баланс виробничого процесу; визначати 

необхідну кількість технологічного обладнання ; визначати маcштаби забруднень 

атмосфери, гідросфери та літосфери від різних виробництв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результати навчання є основою для формування наступних 

компетентностей: 

Компетентності  Програмні результати навчання 

К02 Знання і критичне розуміння 

предметної області та професійної 

діяльності.  

К06. Здатність розробляти та управляти 

проектами.  

К12. Здатність до попередження 

забруднення довкілля та кризових явищ 

і процесів 

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.  

К19 Здатність до забезпечення 

екологічної безпеки. 

К16. Здатність до розробки методів і 

технологій поводження з відходами та їх 

рециклінгу.  

К18. Здатність до управління 

(розміщення і утилізація) відходами.  

ПР05. Вміти розробляти проекти з 

природоохоронної діяльності та управляти 

комплексними діями щодо їх реалізації. 

ПР07. Здійснювати науково-обґрунтовані 

технічні, технологічні та організаційні 

заходи щодо запобігання забруднення 

довкілля. 

ПР10. Вміти застосувати знання з 

контролю та оцінювання стану забруднення 

і промислових викидів, з аналізу динаміки 

їх зміни в залежності від умов та 

технологій очищення компонентів 

довкілля, визначати рівень небезпеки 

надзвичайних ситуацій і заходів їх 

застереження. 

ПР12. Обирати інженерні методи захисту 

довкілля, здійснювати пошук новітніх 

техніко-технологічних й організаційних 

рішень, спрямованих на впровадження у 

виробництво перспективних природо 

охоронних розробок і сучасного 

обладнання, аналізувати напрямки 

вдосконалення існуючих природохорон- 

них і природовідновлюваних технологій 

забезпечення екологічної безпеки. 

ПР13. Вміти застосовувати основні 

закономірності безпечних, ресурсоефектив 

них і екологічно дружніх технологій в 

управлінні природоохоронною діяльністю, 

в тому числі, через системи екологічного 

керування відповідно міжнародним 

стандартам. 

 



 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

        Змістовий модуль 1. Технології енергетичного, металургійного та 

машинобудівного комплксу. 

Тема1. Технології вироблення  енергії. 

Види твердих, рідких та газоподібних палив. Транспортування палива Основні 

закономірності процесу горіння. Ефективність згоряння палива. Водотрубні та 

жаротрубні котли, особливості їх конструкцій. Застосування нетрадиційних палив 

.Принцип роботи ТЕС. Підприємства ядерного енергетичного циклу та їх вплив на 

довкілля. Типи атомних реакторів та проблеми ядерної безпеки. Характеристики 

відходів. Системи спалювання відходів. 

Конструкції та принцип дії однотактних та двотактних дизельних та 

карбюраторних двигунів. Однокамерні та двокамерні дизельні двигуни . Залізничний, 

автомобільний, водний, авіаційний, трубопровідний транспорт. Основні транспортні 

засоби та шляхи.  

Тема 2. Технології металургійного комплексу. 

      Види сировини у чорній металургії. Процес агломерації та агломераційні 

установки. Коксування. Виробництво агломерату .Конструкція доменної печі. 

Процеси випуску чавуну, охолодженні шлаку та знесірченні гарячого металу. 

Виплавка сталі у кисневих конвертерах. Мартенівське виробництво, хід процесу, 

конструкція печей. Конструкції електричних печей для плавлення сталі.  

Видобуток та транспортування бокситів. Виробництво глинозему способом 

Байєра. Виробництво алюмінію, схема процесу, виробництво електродів та 

кріоліту.Склад виробництв та особливості технологічних процесів підприємств 

кольорової металургії. Збагачення кольорових металів. Пірометалургійні та 

гідрометалургійні процеси отримання кольорових металів. Виробництво міді, нікелю 

та інших кольорових металів . 

       Тема 3. Технології     машинобудівного виробництва . 

Основні види лиття. Механічніа та термічна обробка металів та пластмас. 

Гальванічне, фарбувальне та зварювальне виробництво. Термічні, ливарні, пресові, 

інструментальні цехі. Структура підприємств суднобудівної галузі. Збирально-

зварювальні цехи.  Судноверфі. 



  Змістовий модуль 2.  Технології хімічної промисловості , видобутку та 

переробки мінеральної та органічної сировини 

       Тема 4 Технології видобутку та переробки  мінеральної сировини.  

  Загальна схема видобутку мінеральної сировини. Основні технологічні операції 

у гірничовидобувній промисловості, джерела та склад викидів. Викиди у виробництві 

щебеню, гравію, асфальту. Шахтний та кар’єрний способи видобутку корисних 

копалин. Гірнича техніка. Осадка поверхні землі. Кар’єри. Відвали порожньої породи. 

Технологічні процеси виробництва бетону, цементу, вапна. Технологія виробництва 

скла. Процеси виготовлення цегли та кераміки. 

Тема 5. Технології хімічної промисловості . 

Технологічні схеми виробництва хлору,  сірчаної кислоти, , соляної кислоти. 

Термічний та екстракційний способи виробництва фосфорної кислоти. Виробництво 

аміаку, азотної кислоти, аміачної селітри, карбаміду. Схеми виробництва простого і 

подвійного суперфосфату. Технологічна схема виробництва хлориду 

калію.Нафтопереробні заводи. Нафтохімічні виробництва. Основні процеси у 

нафтопереробці та нафтохімії. Технології вилученні сірки, регенерації каталізатору, 

коксуванні, кальцинації та інших процесах. Технологічні процеси виготовлення 

поліетилену, поліпропілену, полівінілхлориду. Структура підприємств гумової 

промисловості Основні види лакофарбових матеріалів та способи їх отримання. 

Технологічні схеми виробництва капролактаму, штучних  та синтетичних волокон. 

Тема 6.  Технології переробки деревини,  легкої , фармацевтичної промисловості 

та галузей АПК.. 

Механічна обробка деревини. Технологічні процеси оброблення дерев’яних 

виробів. Процеси гарячого пресування, сушіння та ламінування деревинних 

матеріалів. Шкіряна промисловість. Вовняна  промисловість. Бавовняна  

промисловість. Текстильна промисловість.    М’ясна промисловість. Молочна 

промисловість. Рибна промисловість.   Елеватори. Хлібопекарські, макаронні, 

кондитерські підприємства. Плодовоовочеві консервні заводи. Масложирова 

промисловість. Спиртові, дріжджеві, лікеро-горілчані та цукрові заводи. Зберігання 

мінеральних добрив та пестицидів. Тваринницькі комплекси та птахоферми . 

 

 

 

 



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. Технології енергетичного, металургійного та машинобудівного комплксу. 

Тема 1. Технології вироблення  та енергії. 
27 14 - 8 - 5  - - - - - 

Тема 2. Технології металургійного комплексу. 20 10 - 4 - 6 
- 

- 

Тема 3. Технології машинобудівного комплексу. 13 4 - 4 - 5 
- 

- 

Разом за змістовим модулем 1 60 28  16 - 16       

Змістовий модуль 2 Технології хімічної промисловості , видобутку та переробки мінеральної та органічної 

сировини 
Тема 4.  Технології гірничовидобувної 

промисловості.. та виробництва будматеріалів. 
14 6 - 4 - 4       

Тема 5 Хімічні виробництва 24 14 - 6 - 4       

Тема 6.  Технології переробки деревини,  легкої , 

фармацевтичної промисловості та галузей АПК. 
22 12  4  6       

Разом за змістовим модулем 2 

 
60 32 - 14 - 14       

Разом за модулем 1 120 60 - 30 - 30       

Модуль 2 

ІНДЗ 30 - - - 90 -       

Всього годин 210 60 - 30 90 30 - - - - - - 

 



5. Теми практичних занять 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1  Розрахунок втрат природного газу при його транспортуванні та 

зберіганні.. 

2 

2  Визначення об’єму сухих димових газів. 2 

3  Розрахунок викидів шкідливих речовин при спалюванні палива. 2 

4  Розрахунок викидів шкідливих речовин від автотранспорту. 2 

5  Розрахунок викидів шкідливих речовин у виробництві коксу. 2 

6  Розрахунок викидів шкідливих речовин у виробництві алюмінію 2 

7  Розрахунок викидів у гальванічному виробництві. 2 

8  Розрахунок матеріального балансу ливарного виробництвіа 2 

9  Розрахунок викидів шкідливих речовин при вибухових роботах. 2 

10  Розрахунок викидів пилу в процесі зберігання та транспортування 

мінеральних речовин.  

2 

11  Розрахунок матеріального балансу виробництва екстракційної 

фосфорної кислоти. 

2 

12  Розрахунок теплового балансу виробництва аміаку. 2 

13  Розрахунок викидів з вільної поверхні рідини. 2 

14  Розрахунок матеріального балансу деревообробного цеху . 2 

15  Розрахунок викидів при виготовленні лікарських препаратів. 2 

Разом  30 

 

 

6. Самостійна робота 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

7 семестр 

1  Гідротехнічні вузли. 3 

2  Газотурбінні електростанції. 2 

3  Технології вироблення феросплавів. 3 

4  Комплексна переробка поліметалічних руд. 3 

5  

Вплив  машинобудівних заводів  Миколаївської області на 

екологічний стан регіону. 
3 

6  Особливості технологій суднобудівної галузі  2 

7  

Використання відходів у виробництві будівельних 

матеріалів. 
2 

8  Закладання гірничих виробок. 2 

9  Технології виробництва синтетичних мийних засобів.  2 

10  Методи підземної переробки корисних копалин. 2 

11  Гідролізні заводи. 2 

12   Технології конопляно-джутової   промисловісті . 2 

13  Виноробні та пивоварні заводи. 2 

Разом 30 

 

 



 

7. Індивідуальні завдання 
Індивідуальним завданням даної дисципліни  у 7 семестрі є курсова робота 

(КР). Виконання КР має на меті закріплення теоретичних знань з курсу “ Виробничі 

технології ” та підготовку студента до самостійної діяльності з  визначення 

характеристик виробничих технологій, а також набуття навичок з розрахунків  та 

дослідження впливу виробництв на навколишнє середовище.  

Методичні вказівки, а також довідкова інформація, що міститься у 

літературних джерелах, наведених у розділі 11, дають теоретичну базу для 

ознайомлення студентів з принципами оцінки рівня забруднення навколишнього 

середовища промисловим об’єктом. 

Перелік тем курсової роботи наведено у Додатку 2.  

 

№ Етапи виконання  курсового проекту Години 

1  Обґрунтування актуальності розробки. 10 

2 Аналіз виробничого процесу. Розрахунок матеріального 

балансу. 
20 

3 Вибір раціональної технологічної схеми виробництва . 20 

4  Підбір обладнання розробленої системи. 30 

5  Розрахунок показників технологічної та екологічної 

ефективності системи. 
10 

Разом 90 
 

Результати курсової роботи оформлюються у вигляді пояснювальної записки 

та  графічної частини ,що складається з двох аркушів формату А1 або презентації 

Microsoft Power point. У графічній частині наводяться схема об’єкта дослідження з 

нанесеними джерелами забруднення навколишнього середовища, , результати 

розрахунків оцінки рівня забруднення навколишнього середовища промисловим 

об’єктом тощо.  
КР виконується студентом самостійно за консультативною допомогою 

викладача. Студент несе особисту відповідальність за прийняті в роботі рішення і 
правильність виконання графічної та текстової частин КР. Захист КР приймає 
викладач. 

8. Методи навчання 

 

Викладання дисципліни "Виробничі технології " 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 (28,6% від загальної кількості годин); 

2. практичні заняття (14,3% від загальної кількості годин); 

3. самостійна робота (57,1% 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 етапів 

індивідуального завдання 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 

 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

 

 

 

Сума Т1 Т2 Т3 МКР1 Т4 Т5 Т6 МКР2 

8 4 4 35 4 6 4 35 100 

 

Т1, Т2, …. Т6– теми змістових модулів; МКР1 …МКР2 – модульні контрольні роботи. 

 

Курсове проектування 
Пояснювальна 

записка 

Ілюстративна 

частина 

Захист 

роботи 
Сума 

до 40 до 20 до 40 100 

 

10-.1. Шкала оцінювання 

 
Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS 

90 – 100 A 

82 – 89 B 

74 – 81 C 

64 – 73 D 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 

0 – 34 F 



10.2. Критерії підсумкової оцінки та система рейтингових балів 

 

Критерії підсумкової оцінки 
„Відмінно” – студент вільно володіє матеріалом, знає структуру та елементи 

виробничих технологій, основні процеси, що відбуваються при функціонуванні 

технічних систем, методи оцінки технічної та екологічної ефективності виробничих 

технологій; методи вибору раціональних варіантів технологічного обладнання ; 

принципи і методи модернізації сучасних технологій; володіє методологією 

розробки технологічних схем та раціонального використання ресурсів , а також 

мінімізації екологічних збитків; вміє проводити розрахунки матеріального та 

енергетичного балансів технологічного процесу, технологічні розрахунки 

обладнання, прогнозувати рівні  впливу виробництв на навколишнє середовище. 

„Добре” – студент вільно володіє матеріалом, знає структуру та елементи 

виробничих технологій, основні процеси, що відбуваються при функціонуванні 

технічних систем, методи оцінки технічної та екологічної ефективності виробничих 

технологій; методи вибору раціональних варіантів технологічного обладнання ; 

принципи і методи модернізації сучасних технологій; вміє проводити розрахунки 

матеріального та енергетичного балансів технологічного процесу, технологічні 

розрахунки обладнання, прогнозувати рівні  впливу виробництв на навколишнє 

середовище. 

„Задовільно” – студент має уявлення про структуру та елементи виробничих 

технологій, основні процеси, що відбуваються при функціонуванні технічних 

систем, методи оцінки екологічної ефективності виробничих технологій; принципи і 

методи модернізації сучасних технологій; вміє проводити розрахунки матеріального 

та енергетичного балансів технологічного процесу, технологічні розрахунки 

обладнання, прогнозувати рівні  впливу виробництв на навколишнє середовище. 

„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 модульних контрольних роботи; 

   3) за підготовку, виконання та захист курсової роботи . 

 

Система рейтингових балів 

 

1Система рейтингових балів 

 

1. Практичні заняття 

Ваговий бал – 2;  

1 бал – підготовка до практичного заняття; 

1 бал – захист роботи. 

2 бали х 15 = 30 балів. 

2. Модульний контроль 

МКР1, МКР2 - ваговий бал – 35 

Вільне володіння матеріалом МКР – до 35 балів; 

Знання основної частини  матеріалу МКР = до 20 балів; 

Загальні уявлення про зміст МКР- до 10 балів. 

 



Максимальна кількість балів за модульні контрольні роботи у семестрі дорівнює: 

2·35 = 70 балів. 

 

3.Курсова робота: 

Максимальна кількість балів за курсову роботу дорівнює 100: 

40 балів – оформлення пояснювальної записки; 

40 балів – захист курсового проекту; 

20 балів – оформлення графічної частини. 

 

 

Штрафні та заохочувальні бали за:  

 

- 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, а також тематичні електроні карти.  

 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. Розрахунок викидів шкідливих речовин в атмосферу / С.С. 

Рижков, Ю.М.Харитонов, В.В.Благодатний. – Миколаїв: УДМТУ, 2002. – 44с. 

2. Клименко, Л.П. Техноекологія / Л.П. Клименко. – Одеса, Сімферополь, 2000.-

542с. 

3. Садовский, В.В. Производственные технологии: учебник / В.В. Садовский, 

М.В. Самойлов, Н.П. Кохно [и др.]. – Минск: БГЭУ, 2008. – 431 с. 

4. Защита атмосферы от промышленных загрязнений ч.1 и 2 – М.: Металургия, 

1988. 



5. Войнович О.П, Лико Л.В. Основи промислового і сільськогосподарського 

виробництва – Херсон.: Олді+, 2017. – 388с. 

6. Лисицын, Н.В. Химико – технологические системы : Оптимизация и 

ресурсосбережение / Н.В. Лисицын, В.К. Викторов,  Н.В.Кузичкин. – СПб: 

Менделеев, 2007. – 312с.  

7. Шалугін, В.С. Процеси і апарати промислових технологій / В.С.  Шалугін, В.М. 

Шмандій. –  К: Центр учбової літератури, 2008. – 392с.  

8. Инженерная защита окружающей среды. − СПб : Лань, 2002.− 288с. 

9. Рижков С.С. Економічні розрахунки у природоохоронній діяльності: 

С.С.Рижков, С.М. Літвак, О.А. Літвак, Н.В.Гурець. –Миколаїв: НУК, 

2012.–192 с. 

10. Игнатенков В.И. Примеры и задачи по курсу общей химической технологии. 

/В.И.Игнатенков, В.С.Бесков . – М: ИКЦ ”Академкнига”, 2005. -198с. 

11. Гліненко, Л.К. Основи моделювання технічних систем / Л.К. Гліненко, О.Г.  

Сухоносов.– Львів: “Бескид Біт”, 2003.– 176с. 

12. МальованийМ.С.,Боголюбов В.М., Шаніна Т.П. Техноекологія .- – Херсон.: 

Олді+, 2018. – 616с. 

13. Гунич  С.В.Математическое моделирование и расчёт  на ЭВМ химико – 

технологических процессов ч. 1 и 2/ С.В.Гунич, Е.В.Янчуковская – Иркутск:  

Изд.-во ИрГТУ, 2010. 

14. Іванов С.В. Загальна хімічна технологія: Промислові хіміко – технологічні 

процеси/ С.В.Іванов, Н.М.П.С.Борсук – К: НАУ- друк,2010- 280с. 

15. Екологізація гірничо видобувного виробництва: Рентні відносини. /БондарО.І. 

та ін. – Херсон.: Олді+, 2018. – 300с. 

16. Запольський, А.К. Екологізація харчових виробництв / А.К. Запольський, 

А.І.Українець. – К.:Вища школа, 2005. – 422 с. 

14. Благодатний, В.В., Розрахунок викидів забруднюючих речовин  у атмосферу в 

енергетиці, металургії та машинобудуванні.: Методичні вказівки / В.В. 

Благодатний, О.С. Рижков, В.Б. Нікольська.– Миколаїв: Видавництво 

О.С.Торубари, 2013. – 48с. 

15.Благодатний, В.В. Розрахунок викидів забруднюючих речовин  у атмосферу у 

хімічній, видобувній та деревообробній промисловості.: Методичні вказівки / 

В.В.Благодатний, О.С.Рижков, В.Б. Нікольська.– Миколаїв: Видавництво 

О.С.Торубари, 2013. – 48с. 

 

 

 Допоміжна 

1. Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу различными 

производствами. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 184с. 

2. Старк, С.Б. Газоочистные аппараты и установки в металлургическом 

производстве / С.Б. Старк. – М.: Металлургия, 1990. − 400с. 

3. Сахарнов, А.В. Очистка сточных вод и газовых выбросов в лакокрасочной 

промышленности / А.В. Сахарнов.– М.: Химия, 1971. – 144с. 

4. Вентиляция и отопление цехов cудостроительных заводов.− Л.: Судстроение, 

1978.− 240с.  

5. Химия окружающей среды – М.: Химия, 1982. – 672с. 

6. Алиев Г.М-А. Техника пылеулавливания и очистки промышленных газов / Г.М-

А. Алиев.– М.: Металлургия, 1986. – 544с. 



7. Экология и безопасность. Т.2. Экологическая безопасность, ч. 1-4 – М.: 

ВИНИТИ, 1993. 

8. Рациональное использование и очистка воды на машиностроительном 

предприятии – М.: Машиностроение, 1988. – 272с. 

9. Транспорт и окружающая среда / М.М. Болбас, и др.. – Мн.: Технопринт, 2003. -

262с. 

10. Балабеков, О.С. Очистка газов в химической промышленности /  О.С. Балабеков, 

Л.Ш. Балтабаев. – М.: Химия, 1991.- 352. 

11. Пугачев, Е.А. Методы и средства защиты окружающей среды в лёгкой 

промышленности / Е.А. Пугачев. – М.: Легпромбытиздат, 1988. -240с. 

12. Пал, М.Х. Энергия и защита окружающей среды / М.Х. Пал. – Падерборн: FIT – 

Verlag, 1996. – 449с. 

13. Збірник показників емісії забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними 

виробництвами. Український науковий центр технічної екології. - 

Донецьк,2004.- том1 – 183с., том2 – 220с. 

14. Квашнин, И. М. Промышленные выбросы в атмосферу. Инженерные расчеты и 

инвентаризация / И. М. Квашнин. - М.: АВОК-ПРЕСС, 2005. – 392с. 

15. Тимонин, А.С. Инженерно-экологический справочник. В 3-х т. / А.С. Тимонин. 

― Калуга: Изд-во Н. Бочкаревой, 2003.  

16. Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в выбросах от 

неорганизованных источников – Донецк: ОАО "УкрНТЭК", 1994. - 155 с. 

 

 

 

 

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: 
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Питання для модульного контролю 
МКР- 1.  
1.  Теплові електростанції. 

2. Основні  закономірності процесу горіння. 

3. Види палива. 

4. Залізничний транспорт . 

5. Авіаційний транспорт . 

6. Водний транспорт . 

7. Автомобільний транспорт . 

8. Гідротехнічні споруди . 

9. Нафто- та газосховища. Нафтобази . 

10. Вплив дорожнього будівництва на довкілля. 

11. Портові споруди . 

12. Типи котлів. 

13.  Конструкція та принцип роботи дизельних двигунів. 

14. Конструкція та принцип роботи карбюраторних двигунів. 

15. Типи ДВЗ. 

16. Насосні та компресорні станції. 

17. Типи ядерних реакторів. 

18. Схема ядерного паливного циклу. 

19. Переробка відпрацьованого ядерного палива. 

20. Системи водопідготовки ТЕС.. 

21. Воднева енергетика. 

22. Схеми сміттєспалювальних заводів. 

23. Факельні установки для спалювання попутного газу.  

24. Магістральні  трубопроводи. 

25. Технології видобутку залізної руди. 

26. Технологія виробництва коксу. 

27. Технології виробництва феросплавів. 

28. Конструкція та принцип роботи доменних печей. 

29. Конструкція та принцип роботи мартенівських печей. 

30. Конструкція та принцип роботи електродугових печей. 

31. Конструкція та принцип роботи кисневих конвертерів. 

32. Конструкція та принцип роботи агломераційних машин. 

33. Технологія отримання глинозему. 

34. Технологія отримання алюмінію. 

35. Технології  виробництва міді  . 

36. Технології  виробництва нікелю   

37. Технологічні процеси вилучення золота . 

38. Комплексна переробка поліметалічних руд. 

39. Технології утилізації відходів чорних металів. 

40. Технології прокатного виробництва. 

41. Технології безперервного розливання сталі. 

42. Металургійні комбінати. 

43. Технологічний процес зварювання. 

44. Нанесення гальванічних покриттів. 



45. Лиття у піщані форми. 

46. Технології пресування та штампування. 

47. Термічні цехи. 

48. Технології обробки металів фрезеруванням та свердлінням. 

49. Шліфування та полірування. 

50. Токарні верстати. 

51.  Структура підприємств суднобудівної галузі. 

52.  Гнучкі автоматизовані лінії у машинобудуванні. 

53.  Збирально-зварювальні цехи.   

54. Судноверфі.  

55. Вплив споруд суднобудівних заводів на навколишнє середовище. 

56. Процеси обробки пластмас. 

57. Спеціальні види лиття. 

58.  Фарбування у машинобудуванні. 

59.  Виплавка чавуну у вагранках. 

60. Технології газового різання. 

61. Складальне виробництво. 
 

 

МКР-2 

1. Технологія отримання хлору. 

2. Технологія отримання сірчаної кислоти. 

3. Технологія отримання соляної кислоти. 

4. Технологія отримання фосфорної кислоти. 

5. Технологія отримання карбаміду  

6. Технологія отримання аміаку. 

7. Технологія отримання азотної кислоти. 

8. Зберігання небезпечних хімічних речовин. 

9. Технологія отримання суперфосфату. 

10. Технологія отримання калійних добрив. 

11. Технологічна схема переробки нафти. 

12. Технологічні процеси крекінгу та риформінгу. 

13. Нафтохімічне виробництво.  

14. Технологічні процеси виготовлення поліетилену.  

15. Технологічні процеси виготовлення поліпропілену.  

16. Технологічні процеси виготовлення полівінілхлориду.  

17. Технологічні процеси виготовлення пластмасових виробів. 

18. Технології виробництва штучного каучуку. 

19. Структура підприємств гумової промисловості  

20. Основні види лакофарбових матеріалів та способи їх отримання.  

21. Технології виробництва ацетону та  фенолу. 

22. Технологічні процеси виробництва епоксидних смол. 

23. Технологічні процеси виробництва штучних волокон. 

24. Технологічні процеси виробництва синтетичних волокон. 

25. Загальна схема видобутку мінеральної сировини.  

26. Основні технологічні операції у гірничовидобувній промисловості. 

27.  Викиди у виробництві щебеню та гравію.  

28. Викиди у виробництві  асфальту.  



29. Шахтний спосіб видобутку корисних копалин. 

30. Кар'єрний спосіб видобутку корисних копалин. 

31. Технологічні процеси виробництва бетону. 

32. Технологічні процеси виробництва цементу. 

33. Технологічні процеси виробництва вапна. 

34. Технологічні процеси виготовлення будівельних матеріалів 

35.  Технологічні процеси виробництва скла. 

36.  Процеси виготовлення цегли та кераміки   

37. Технологічні процеси у будівництві . 

38. Технології  комплексної переробки мінеральної сировини. 

39. Використання відходів у виробництві будівельних матеріалів. 

40. Технології закладання гірничих виробок. 

41. Технології підземної переробки корисних копалин. 

42. Крафт-процес виготовлення пульпи у паперовій промисловості. 

43.  Сульфітний процес виготовлення пульпи у паперовій промисловості. 

44. Технологічні процеси нанесення покрить на папір. 

45.  Технологічні процеси механічної обробки деревини.  

46. Технологічні процеси гарячого пресування, сушіння та ламінування 

деревинних матеріалів . 

47. Технологічні процеси лісохімічної промисловості. 

48.  Технологічні процеси шкіряного виробництва . 

49. Технологічні процеси вовняного виробництва. 

50. Технологічні процеси бавовняного виробництва . 

51. Технологічні процеси текстильного виробництва. 

52. Забруднення атмосфери у текстильному виробництві . 

53. Сільскогосподарські технології .  

54. Технологічні процеси м'ясної промисловості. 

55. Технологічні процеси цукрового виробництва . 

56. Технологічні процеси рибної промисловості.  

57. Технологічні процеси хлібопекарського виробництва. 

58. Технологічні процеси масложирового виробництва . 

59. Технологічні процеси кондитерського виробництва . 

60. Тваринницькі комплекси та птахоферми. 

61. Проблеми використання та зберігання пестицидів. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2. 

Перелік тем курсових робіт 
 

1. Оцінка технологічної та екологічної ефективності котельної. 

2. Оцінка технологічної та екологічної ефективності гальванічного 

виробництва. 

3. Оцінка технологічної та екологічної ефективності зварювального 

виробництва. 

4. Оцінка технологічної та екологічної ефективності механічного цеху. 

5. Оцінка технологічної та екологічної ефективності малярного цеху. 

6. Оцінка технологічної та екологічної ефективності ковальсько-пресового 

цеху. 

7. Оцінка технологічної та екологічної ефективності цементного 

виробництва. 

8. Оцінка технологічної та екологічної ефективності виробництва цегли. 

9. Оцінка технологічної та екологічної ефективності нафтобази. 

10. Оцінка технологічної та екологічної ефективності меблевої фабрики. 

11. Оцінка технологічної та екологічної ефективності виробництва вапна. 

12. Оцінка технологічної та екологічної ефективності сміттєспалювального 

заводу. 

13. Оцінка технологічної та екологічної ефективності теплової електростанції. 

14. Оцінка технологічної та екологічної ефективності текстильної фабрики. 

15. Оцінка технологічної та екологічної ефективності шкіряного виробництва. 

16. Оцінка технологічної та екологічної ефективності нафтопереробного 

заводу. 

17. Оцінка технологічної та екологічної ефективності виробництва 

мінеральних добрив. 

18. Оцінка технологічної та екологічної ефективності доменного цеху. 

19. Оцінка технологічної та екологічної ефективності конвертерного цеху. 

20. Оцінка технологічної та екологічної ефективності ливарного цеху. 

21. Оцінка технологічної та екологічної ефективності м’ясокомбінату. 

22. Оцінка технологічної та екологічної ефективності автопідприємства. 

23. Оцінка технологічної та екологічної ефективності цукрового заводу. 

24. Оцінка технологічної та екологічної ефективності глиноземного заводу. 

25. Оцінка технологічної та екологічної ефективності виробництва 

мінеральних добрив. 
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