
 



 



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 

Кількість кредитів – 

9 Галузь знань  

18 Виробництво та 

технології 

Нормативна 

(Цикл професійної підготовки ) 

Модулів - 3  

 

спеціальність 183 Технології 

захисту навколишнього 

середовища 

Освітня програма  

Технології захисту 

навколишнього середовища 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів - 

4 

4-й  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання "Розробка 

технології очищення 

відхідних газів ( 

стічних вод) 

промислового 

об’єкта " 

Семестр 

7-й  8-й  

 

Загальна кількість  

годин - 270 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4,0; 

самостійної роботи  

студента – 5,0 

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Лекції 

15год 60 год  

Практичні заняття 

15год 30год  

Лабораторні роботи 

-  

Самостійна робота 

30 год 30год  

Індивідуальні завдання:  

- 90год  

Вид контролю:  

Залік Екзамен, 

КР 

 

 

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 1:1,25; 

для заочної форми навчання -  



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета – вивчення теоретичних основ і методів очищення повітря і води, 

фізичних, хімічних та біологічних закономірностей процесів захисту біосфери. 

Завдання – оволодіння студентами сучасними методами аналізу та складання 

технологічних схем систем очищення повітря та води від забруднень та розрахунку 

процесів у цих системах. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

              знати: методи і засоби очищення відхідних газів від аерозолів; фізичні і 

хімічні процеси і методи очищення відхідних газів від газоподібних і пароподібних 

домішок; фізичні та хімічні методи очищення вод від суспендованих та емульсованих 

домішок;фізичні, хімічні і біологічні процеси і методи очищення стічних вод від 

розчинених домішок. 

                  вміти: розраховувати параметри фізичних, хімічних та біологічних  

процесів очищення навколишнього середовища від забруднень; здійснювати 

обґрунтування технологічних схем очищення відхідних газів та стічних вод від 

забруднень;аналізувати і використовувати перспективні методи захисту 

навколишнього середовища від забруднень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  

К17. Здатність до проектування систем і 

технологій захисту навколишнього 

середовища та забезпечення їх 

функціонування.  

 

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 

технологічних процесів та нормативних 

показників стану довкілля. 

ПР12. Обирати інженерні методи захисту 

довкілля, здійснювати пошук новітніх 

техніко-технологічних й організаційних 

рішень, спрямованих на впровадження у 

виробництво перспективних природохорон 

нних розробок і сучасного обладнання, 

аналізувати напрямки вдосконалення 

існуючих природоохоронних і природовід- 

новлюваних технологій забезпечення 

екологічної безпеки. 

 



 

3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи очищення повітря та води від                   

забруднень. 

Тема 1. Характеристики забруднень атмосфери  та гідросфери. 

Поняття про забруднення. Поняття про аерозолі. Характеристики аерозолів. 

Класифікація забруднень стічних вод. Характеристики суспензій та емульсій.  

Колоїдні системи. 

Тема 2.Процеси очищення повітря та води. 

Класифікація основних методів очищення повітря від аерозольних та розчинених 

частинок. Класифікації методів очищення стічних вод. Гідромеханічні, хімічні та 

біохімічні процеси. Тепло- і  масообміні процеси очищення повітря та води.  Поняття 

про теорію подібності. Класифікація гідромеханічних процесів очищення. 

Класифікація масообмінних процесів очищення. 

Змістовий модуль 2. Розрахунки процесів  очищення повітря та води від 

забруднень . 

Тема 3. Розрахунок гідромеханічних процесів. 

 

Подібність гідромеханічних процесів  Розрахунок гідравлічного опору. Основні 

рівняння гідродинаміки. Основне рівняння гідростатики. Рух твердих тіл у рідині. 

Рух рідини крізь нерухомі зернисті та пористі шари. Гідродинаміка 

псевдозрідженого шару. 

Тема 4. Розрахунок теплообмінних  процесів. 

Конвективний теплообмін. Передача тепла теплопровідністю. Радіаційний 

теплообмін. Складний теплообмін. Подібність теплообмінних процесів. Коефіцієнти 

тепловіддачі й теплопередачі. 

Тема 5. Розрахунок масообмінних процесів . 

 

Рівняння масопередачі і масовіддачі. Подібність теплообмінних процесів Основні 

рівняння масообміну. Рівняння масопередачі й масовіддачі. Особливості масообміну з 

твердою фазою. 

Модуль2 

Змістовий модуль 2. Технології  очищення  відхідних газів.. 

Тема 6. Очищення  газів від аерозолів. 

Гравітаційне та інерційне пиловловлювання. Циклони. Фільтрування. 

Електростатичне очищення. Механізми уловлювання частинок у мокрих 



пиловловлювачах. Пиловловлювачі поверхневого типу. Пиловловлювачі 

барботувального типу. Швидкісні пиловловлювачі. 

Тема 7.  Очищення газів від розчинених домішок. 

Фізична абсорбція та хемосорбція. Стадії абсорбції. Режими роботи насадкових 

та тарілчастих абсорберів. Абсорбенти та їх регенерація. Адсорбенти, їх види та 

внутрішня структура. Ізотерми адсорбції.  Конструкції адсорберів безперервної та 

періодичної дії. Сутність методу гетерогенного каталізу. Каталізатори. Кінетика 

гетерогенного  каталізу. Апарати для каталітичного очищення газів. Установки 

термічного знешкодження відхідних газів.  

Змістовий модуль 3. Технології очищення води. 

Тема 8. Очищення води від завислих речовин. 

Відстоювання. Фільтрування суспензій та емульсій. Гідроциклони. 

Центрифугування.  

Тема 9. Фізико-хімічні методи очищення  води.  

Сутність методів коагуляції та флокуляції. Установки для коагуляції та 

флокуляції. Електрокоагуляція. Електрофлотація. Адсорбція розчинених у воді 

домішок. Адсорбенти, їх властивості та методи регенерації.  Іонний обмін, сутність 

методу та установки. Іоніти, їх властивості та методи регенерації.  Баромембранні, 

дифузіомембранні та термомембранні процеси. Типи мембран. Установки 

мембранного розділення. Конструкції мембранних модулів. 

Тема 10. Хімічні та біохімічні методи очищення  води. 

Окислення, відновлення, нейтралізація. Методи і установки хлорування та 

озонування. Очищення стічних вод хімічним осадженням. Основні методи 

біологічного очищення.. Аеротенки.   . Вплив різних факторів на швидкість 

біохімічного окислення Біоплівка. Крапельні та високонавантажувані біофільтри. 

Баштові біофільтри .Обертові біоконтактори . Біоплато 

          Тема 11. Технології поліпшення якості води . 

Поняття про якiсть води . Прояснення у  намивних фільтрах, зернистих 

фільтрах, мікро фільтрах, апаратах з шаром завислого осаду, акустичних фільтрах. 

Контактна коагуляція. Знебарвлювання Безреагентні та  реагентні способи 

знезалізнювання. Фторування. Дезодорація та дегазація. Пом'якшення, та. лпріснення. 

Знекремлювання Деманганація. Знефторювання. Ультрафіолетова обробка води. 

Іонізація води. 



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 очищення повітря та води від забруднень.  
Тема 1.  Характеристики забруднень атмосфери та 

гідросфери.. 

17 2 - 

 

6  9  - -  - - 

Тема 2. Класифiкацiя методів захисту довкілля від 

забруднень 
13 3 - 2  8     

Разом за змістовим модулем 1 30 5 - 8  17 - - - - - - 

Змістовий модуль 2. Розрахунки процесів  очищення повітря та води від забруднень . 

Тема 3. Розрахунок гідромеханічних процесів 
10 4 - 3  4  - - - - - 

Тема 4. Розрахунок теплообмінних процесів 8 2 - 2  4 
- 

- 

Тема 5. Розрахунок масообмінних  процесів 12 4  2  5   
   

 

Разом за змістовим модулем 2 30 10 - 7  13 - - - - - - 

Разом за модулем 1 60 15 - 15 - 30       

 

 

 

 



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

Модуль 2 

Змістовий модуль 3. Технології  очищення  відхідних газів.  

Тема 6. Очищення  газів від аерозолів. 24 12 - 6 - 6  - - - - - 

Тема 7.  Очищення газів від розчинених домішок.  21 12 - 2 - 7 
- 

- 

Разом за змістовим модулем 2 45 24 - 8 - 13 - - - - - - 

                                    Змістовий модуль 4. Технології очищення води.  

Тема 8. Очищення води від завислих речовин.  20 10 - 6 - 4       

Тема 9. Фізико-хімічні методи очищення  води.  26 12 - 10 - 4       

Тема 10. Хімічні та біохімічні методи очищення  

води.  

19 10 - 4 - 5       

Тема 11 Технології поліпшення якості води . 10 4  2  4       

Разом за змістовим модулем 3 75 36 - 22 - 17 - - - - - - 

Разом за модулем 2 120 60 - 30 - 30       

Модуль 3 

ІНДЗ 90 - - - 90 -       

Разом 270 75 - 45 90 90       



5. Теми практичних занять 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 7 семестр  

1  Розрахунок параметрів газової суміші. 2 

2  Визначення класифікаційної групи аерозолю. 2 

3  Визначення необхiдного ступеню очищення виробничих стiчних 

вод. 

2 

4  Визначення режиму течії рідини. 2 

5  Розрахунок швидкості осадження частинок .  1 

6  Визначення характеристиик псевдозрідженого шару. 2 

7  Розрахунок коефіцієнта теплопередачі.  2 

8  Розрахунок коефіцієнта масопередачі. 2 

Разом у 7 семестрі 15 

 8 семестр 

9 Визначення розмірів пилоосаджувальної камери. 2 

10 Розрахунок ефективності очищення повітря циклонами. 2 

11 Визначення характеристик розпилювального скруберу 2 

12 Визначення витрат абсорбенту у насадковому скрубері. 2 

13 Розрахунок відкритого гідроциклону. 2 

14 Розрахунок процесiв фiльтрування суспензiй. 2 

15 Розрахунок роздiлення суспензiй у центрифугах 2 

16 Розрахунок процесу іонообмінного очищення води. 2 

17 Розрахунок довжини робочого шару адсорбенту. 2 

18 Розрахунок процесiв концентрування розчину. 2 

19 Розрахунок процесів екстракції фенолів. 2 

20 Розрахунок характеристик мембран. 2 

21 Визначення характеристик аеротенків. 2 

22 Визначення необхідної кількості реагентів для очищення стічних 

вод 

2 

23 Проведення екологічної оцiнки якостi води 2 

Разом у 8семестрі 30 

Разом 45 

6. Самостійна робота 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

7 семестр 

1 Електромагнітне та шумове забруднення біосфери. 3 

2 Стійкість колоїдно - дисперсних систем. 3 

3 Одиниці виміру параметрів повітря, води та твердих 

частинок. 
3 

4 Механічні процеси. 2 

5 Вплив магнітних та електричних сил на рух частинок. 3 

6 Анаеробне бродіння. 3 

7 Закономірності течії газо –рідинних сумішей. 2 

8 Термофорез. Дифузіофорез. 2 

9 Випаровування та конденсація 2 



10 Нестаціонарний теплообмін. 2 

11 Масообмін на границі розділу фаз. 3 

12 Рівновага у системах «рідина – рідина» 2 

Разом у 7 семестрі 30 

8 семестр 

13 Акустична коагуляція. 3 

14 Магнітне очищення газів 3 

15 Мембранне розділення газів. 3 

16 Іонообмінне очищення газів.. 4 

17 Нафто- та жировловлювачі. 2 

18 Магнітні фільтри. 2 

19 Десорбція, дезодорація, дегазація. 2 

20 Радіаційна обробка стічних вод. 2 

21 Нітрифікація та денітрифікація 3 

22 Хімічне осадження. 2 

23 Декарбонізація води.. 2 

24 Знезалізнювання води. 2 

Разом у 8семестрі 30 

Разом 60 

 

7. Індивідуальні завдання 

 
Індивідуальним навчально-дослідним завданням даної дисципліни є курсова 

робота (КР), що проводиться у 8 семестрі. Виконання КР має на меті закріплення 

теоретичних знань з курсу “ Технології очищення повітря та води” та підготовку 

студента до самостійної діяльності з  визначення складу технологічних схем систем 

очищення повітря та води, а також набуття навичок з розрахунків  параметрів 

процесів та визначення ефективності запропонованих технологій очищення повітря 

та води від забруднень.  

Методичні вказівки, а також довідкова інформація, що міститься у 

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

ознайомлення студентів з принципами проектування систем очищення повітря та 

води. 

Перелік тем курсової роботи наведено у Додатку 2.  

 

№ Етапи виконання  курсової роботи Години 

1 Обґрунтування актуальності розробки 10 

2 Аналіз спеціальної літератури. 20 

3 Опис методу очищення( утилізації) та робочих процесів. 35 

4 Розрахунок процесів. 15 

5 Загальні висновки щодо ефективності запропонованого методу 

очищення( утилізації). 
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 можливі варіанти методів 

очищення, схема системи очищення повітря або води , утилізації або рекуперації 

відходів , показники забруднення довкілля на об’єкті проектування, результати 

розрахунків характеристик розробленої системи 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 "Технології очищення повітря та води" 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 (27,8% від загальної кількості годин); 

2. практичні заняття (16,7% від загальної кількості годин); 

3. самостійна робота (55,5% 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  у 7 семестрі складається з оцінок, отриманих 

за поточний (модульний) контроль . Підсумкова оцінка з дисципліни у 8 семестрі 



складається з оцінок, отриманих за поточний (модульний) контроль, або 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 
  

7 семестр 
 

 

 

 

 

8 семестр 
Поточне тестування та самостійна робота  

                                                      Модуль2 

Сума Змістовий модуль 3 Змістовий модуль4 
Т6 Т7 МКР3 Т8 Т9 Т10 Т11 МКР4 

9 3 27 9 15 6 3 28 100 

Т1, Т2, …. Т10– теми змістових модулів; МКР1 …МКР4 – модульні контрольні роботи. 

Курсове проектування 
Пояснювальна записка Ілюстративна частина Захист роботи Сума 

до 40 до 20 до 40 100 

 

10.1. Шкала оцінювання: національна та ECTS 
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 

 

Поточне тестування та самостійна робота  

Сума Модуль1 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Т1 Т2 МКР1 Т3 Т4 Т5 МКР2 

12 4 35 6 4 4 35 100 



10.2. Критерії підсумкової оцінки та система рейтингових балів 

 

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

систем  та засобів очищення повітря та води, основні процеси, що у них 

відбуваються, методи розробки технологічних схем систем захисту атмосфери та 

гідросфери, методи розрахунку процесів очищення повітря та води від 

забруднень; принципи і методи визначення ефективності систем, основні 

нормативні документи; володіє методами автоматизованого проектування та 

дослідження процесів у системах очищення повітря та води від забруднень, а 

також проведення техніко - економічних розрахунків, вміє розробляти 

технологічні схеми та проводити розрахунки систем, розробляти креслення  

технологічних схем систем очищення повітря та води, у відповідності до вимог 

нормативних документів. 

„Добре” – студент знає структуру та елементи систем захисту атмосфери та 

гідросфери, основні процеси, що у них відбуваються, методи розробки 

технологічних схем систем очищення повітря та води, методи розрахунку 

процесів очищення повітря та води від забруднень,  основні нормативні 

документи; володіє методами проектування та дослідження процесів у системах 

захисту атмосфери та гідросфери , а також проведення техніко - економічних 

розрахунків, вміє  проводити  вибір та розрахунки технологічної схеми, 

розробляти креслення технологічних схем систем очищення повітря та води, у 

відповідності до вимог нормативних документів. 

„Задовільно” – студент має уявлення про структуру та елементи систем захисту 

атмосфери та гідросфери, основні процеси, що у них відбуваються, методи 

розробки технологічних схем систем захисту атмосфери та гідросфери, методи 

розрахунку процесів очищення повітря та води,  основні нормативні документи; 

вміє  проводити  вибір  технологічної схеми очищення повітря та води  та  

розробити її креслення  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: 

- у 7 семестрі: 

1) за підготовку, виконання та захист 8 практичних робіт; 

2) за  2 модульні контрольні роботи; 

- у 8 семестрі: 

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

  2) за  2 модульні контрольні роботи; 

   3) за підготовку, виконання та захист курсової роботи . 

 

Система рейтингових балів 

7 семестр 

1. Практичні заняття 1- 7 

Ваговий бал – 4;  

1 бал – підготовка до практичного заняття; 

3 бали – захист роботи. 

 Практичне заняття 8 



Ваговий бал – 2;  

1 бал – підготовка до практичного заняття; 

1 бал – захист роботи. 

Максимальна кількість балів за усі практичні заняття дорівнює: 4 бали х 7 + 2 бали = 30 балів. 

2. Модульний контроль 

Ваговий бал – МКР1 – 35 балів; МКР2 – 35 балів. 

Вільне володіння матеріалом МКР – до 35 балів; 

Знання основної частини  матеріалу МКР = до 23балів; 

Загальні уявлення про зміст МКР- до 11 балів. 

Максимальна кількість балів за модульні контрольні роботи у семестрі дорівнює: 

35+35=70 балів. 

8 семестр 
1. Практичні заняття:  

Ваговий бал – 3;  

1 бал – підготовка до практичного заняття 

2 бали – захист роботи. 

Максимальна кількість балів за усі практичнні заняття дорівнює: 3 бали х15= 45 балів. 

2. Модульний контроль 

МКР3   - ваговий бал– 27 

Вільне володіння матеріалом МКР – до 27балів; 

Знання основної частини  матеріалу МКР = до 18балів; 

Загальні уявлення про зміст МКР- до 9 балів. 

МКР4 - ваговий бал– 28 

Вільне володіння матеріалом МКР – до 28 балів; 

Знання основної частини  матеріалу МКР = до 18балів; 

Загальні уявлення про зміст МКР- до 9 балів. 

Максимальна кількість балів за модульні контрольні роботи у семестрі дорівнює: 

27+28 = 55 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:  

- 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, 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. Методи очищення повітря від забруднень / С.С.  Рижков, Ю. М. 

Харитонов, В.В. Благодатний.- Миколаїв: УДМТУ, 2002.- 56с. 

2. Обробка технологічних рідин та стічних вод. / РижковС.С. та ін. - Херсон, 

Олді+, 2018- 316с . 

3. Благодатний В.В., Магась Н.І. Методичні вказівки до виконання практичних 

робіт з дисципліни «Методи та засоби очищення повітря та води від 

забруднень» .− Миколаїв: НУК,2011− 56с. 

4. 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. 

5. Дытнерский, Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии. В 2-х т./ 

Ю.И. Дытнерский. – М.: Химия, 1995 

6. Технології захисту навколишнього середовища ч.1. Захист атмосфери / Петрук 

В.Г. та ін.  - Херсон, Олді+, 2019- 432с. 

7. Технології захисту навколишнього середовища ч.2. Методи очищення січних 

вод. / Петрук В.Г. та ін.  - Херсон, Олді+, 2019- 298с. 

8. Фізіко-хімічні основи технології очищення стічних вод – К.: Лібра, 2000.- 552с. 

9.  Прикладная экобиотехнология, т1,2 / А.Е.Кузнецов и др. – М: 

Бирком.Лаборатория знаний, 2012. 

10. Запольський, А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води / А.К. 

Запольський. – К.: Вища шк., 2005. – 671 с. 

11. Яковлев, С. Водоотведение и очистка сточных вод / С. Яковлев, Ю.В. Воронов. 

– М.: АСВ, 2004. - 704с. 

12. Экологические аспекты современных технологий охраны водной среды. – К.: 

Наукова думка, 2005. – 400 с.  

13. Швыдкий, В.С. Очистка газов / В.С. Швыдкий, М.Г. Ладыгичев.– М.: 

Теплоэнергетик, 2002. – 640с. 

14. Тимонин А.С. Инженерно – экологический справочник. т..1, 2, 3 / А.С. 

Тимонин. – Калуга: Издательство Н. Бочкарёвой, 2003. 

15.Благодатний В.В., Магась Н.І. Апарати для очищення відхідних газів від 

забруднень  : методичні вказівки. Миколаїв . НУК, 2019.  52 с. 

 

Допоміжна 

1. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии / 

К.Ф. Павлов, и др.  – М.: ООО ИД «Альянс», 2007.- 576с. 



2. Канализация населённых мест и промышленных предприятий – М.: 

Стройиздат, 1981.-630с. 

3. Пирумов, А.И. Обеспыливание воздуха / А.И. Пирумов. – М.: Стройиздат, 

1981.- 296с Шервуд, Т. Массопередача / Т. Шервуд, Р. Пигфорд, Ч. Уилки. – 

М.: Химия, 1982.- 696с. 
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Додаток1 

 

Питання для модульного контролю 
МКР-1 

1. Класифікація процесів очищення повітря та води. 

2.  Класифікація гідромеханічних процесів очищення. 

3. Класифікація масообмінних процесів очищення. 

4.  Процеси дифузії. 

5. Процеси термофорезу та фотофорезу. 

6.  Процес дифузіофорезу. 

7. Поняття про забруднення. 

8.  Забруднення повітря та води. 

9.  Гомогенні та гетерогенні системи.  

10.  Теплові процеси водоочищення. 

11.  Хімічні процеси очищення. 

12.  Біохімічні процеси очищення. 

13.   Теплові процеси газоочищення.  

14. Основні властивості пилу та характеристики ефективності і його 

уловлювання. 

15. Поняття про аерозолі.  

16. Поняття про теорію подібності. 

17. Процеси зовнішньої  дифузії. 

18. Процеси внутрішньої дифузії. 

 

МКР – 2 

1. Подібність гідромеханічних процесів  . 

2. Розрахунок гідравлічного опору. 

3. Основні рівняння гідродинаміки. 

4. Основне рівняння гідростатики. 

5. Рух твердих тіл у рідині. 

6. Рух рідини крізь нерухомі зернисті та пористі шари. 

7. Гідродинаміка псевдо зрідженого шару. 

8. Рівняння масопередачі і масовіддачі. 

9.  Сутність процесів іонного обміну. 

10.  Подібність теплообмінних процесів  

11. Подібність масообмінних процесів   

12. Теплопередача теплопровідністю. 

13. Характеристики  іонообмінної рівноваги. 

14. Розрахунок основних розмірів масообмінних апаратів 

15. Визначення кількості ступенів очищення у колонних апаратах.  

16. Основні рівняння масообміну. 

17. Рівняння масопередачі і масовіддачі. 

18. Особливості масообміну з твердою фазою. 

19. Радіаційний теплообмін. 

20.  Складний теплообмін. 

21. Теплопровідність. 

22. Випаровування та конденсація. 

 



МКР – 3 

1. Очищення газів від пилу у гравітаційних пиловловлювачах. 

2.  Очищення газів від пилу в інерційних пиловловлювачах. 

3. Очищення газів від пилу в циклонах. 

4. Очищення газів від пилу у вихрових і динамічних  пиловловлювачах. 

5. Сутність процесів фільтрації газів . 

6. Різновиди конструкцій фільтрів очищення газів. 

7. Очищення газів від пилу у порожнистих і насадкових скруберах. 

8. Очищення газів від пилу в тарілчастих скруберах. 

9.  Конструкція і принцип дії скруберів Вентурі. 

10. Очищення газів від пилу у скруберах ударно-інерційної і відцентрової дії. 

11.  Процеси уловлювання туманів. 

12.  Сутність і характеристики процесів адсорбції. 

13.  Основні схеми абсорбційного очищення газів. 

14.  Сутність  процесу абсорбції. 

15.  Процеси очищення газів у електрофільтрах. 

16.  Основні типи адсорбентів і їх застосування для очищення газів. 

17.  Десорбція адсорбентів. 

18.  Конструкція адсорберів безперервної та періодичної дії. 

19.  Сутність методів гетерогенного каталізу. 

20.  Каталітичне очищення газів від оксидів азоту сірки та вуглецю. 

 

МКР – 4 

1. Конструкція і принцип дії апаратів для вилучення завислих частинок зі 

стічних вод. 

2.  Схеми установок для коагуляції і флокуляції. 

3. Сутність процесів флотації. 

4.  Засоби і методи флотаційного очищення стічних вод. 

5.  Сутність процесів іонного обміну. 

6.  Іоніти, що застосовуються для очищення стічних вод, і їх характеристики 

та методи регенерації. 

7.  Основі процесів іонного обміну і характеристики  іонообмінної рівноваги. 

8.  Основні різновиди іонообмінних установок, вимоги до них і класифікації. 

9.  Сутність процесів екстракції і схеми екстракційних установок. 

10.  Процеси зворотнього осмосу і ультрафільтрації та їх характеристики. 

11.  Конструкції і галузі застосування апаратів для зворотнього осмосу і 

ультрафільтрації. 

12.  Десорбція, дезодорація та дегазація стічних вод. 

13.  Основні електрохімічні процеси очищення стічних вод. 

14.  Сутність процесів анодного окислення і катодного відновлення. 

15.  Електрокоагуляція. Електофлотація. Електродіаліз. 

16.  Схеми установок для нейтралізації стічних вод. 

17.  Основні схеми і процеси хімічного окислення шкідливих домішок у 

стічних водах.  

18.  Знезараження стічних вод за допомогою хлору і озону. 

19.  Вилучення іонів важких  металів зі стічних вод. 

20.  Класифікація, основні характеристики і сутність процесів біохімічного 

очищення стічних вод. 



21.  Кінетика ферментативних реакцій і основні фактори, що впливають на 

швидкість біохімічного окислення. 

22.  Біохімічне очищення стічних вод у природних умовах. 

23.  Аеробні методи біологічного очищення стічних вод. 

24. Анаеробні методи біологічного очищення стічних вод. 

25.  Процеси концентрування стічних вод. Сутність методу випарювання. 

26.  Схеми установок для випарювання і виморожування. 

27.  Виділення шкідливих речовин зі стічних вод методом сушіння і 

кристалізації. 

28.  Рідкофазне і парофазне каталітичне окислення домішок стічних вод. 

29. . Гідроциклонні установки. 

30.  Намивні фільтри. 

31.   Камери змішування та  камери утворення пластівців. 

32. Прояснювачі із шаром завислого осаду. 

33. Пом’якшення води. 

34. Знесолювання та опріснення води. 

35. Фторування та знефторення води. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2. 

Перелік тем курсових робіт 
 

1. Очищення відхідних газів за допомогою циклонів.  

2. Очищення відхідних газів за допомогою електрофільтрів. 

3. Очищення відхідних газів за допомогою волокнистих фільтрів. 

4. Очищення відхідних газів за допомогою скруберу Вентурі. 

5. Очищення відхідних газів за допомогою скруберу з рухливою    насадкою. 

6. Очищення відхідних газів абсорбцією. 

7. Очищення відхідних газів адсорбцією. 

8. Очищення відхідних газів шляхом гетерогенного каталізу.  

9. Очищення відхідних газів за допомогою мокрих фільтрів. 

10.  Очищення відхідних газів за допомогою рукавних фільтрів. 

11.  Очищення стічних вод за допомогою фільтрів. 

12.  Очищення стічних вод за допомогою гідроциклонів. 

13.  Очищення стічних вод за допомогою нафтовловлювачів. 

14.  Очищення стічних вод адсорбцією. 

15.  Очищення стічних вод коагуляцією. 

16.  Очищення стічних вод флотацією. 

17.  Очищення стічних вод екстракцією. 

18.  Очищення стічних вод іонним обміном. 

19.  Очищення стічних вод методом зворотнього осмосу. 

20.  Очищення стічних вод методом нейтралізації. 

21.   Очищення стічних вод методом озонування. 

22.  Очищення стічних вод за допомогою аеротенків. 

23.   Очищення стічних вод за допомогою біофільтрів. 

24.   Очищення стічних вод методом випарювання. 

25.   Очищення стічних вод методом електродіалізу. 
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