




3 
 

1. Загальна частина  

Програма вступного іспиту при  прийомі  на  навчання  для  здобуття  

ступеня вищої освіти «доктор філософії»  за спеціальністю 183 – Технології 

захисту навколишнього середовища, розроблена кафедрою екології та 

природоохоронних технологій на основі освітньо-професійної програми 

підготовки магістрів за спеціальністю 183 ‒ Технології захисту навколишнього 

середовища. 

Вступний іспит   за   спеціальністю 183 – Технології захисту 

навколишнього середовища спрямоване на комплексну перевірку умінь та 

навичок вступника з метою конкурсного відбору на навчання для здобуття 

ступеня «доктор філософії».   

Вступний іспит для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора 

філософії  здійснюється у терміни, визначені Правилами прийому до  

аспірантури та докторантури Національного університету кораблебудування  

імені адмірала Макарова в 2022 році.  

 

2. Зміст програми  

Тематика питань екзаменаційних білетів відповідає наступним розділам 

дисциплін, що виносяться на вступний іспит.  

 

2.1. Джерела забруднення навколишнього середовища 

 

 2.1.1. Основні види забруднень біосфери. Природне і антропогенне 

забруднення.  

 Головні  забруднювачі біосфери. Класифікація промислових забруднень 

біосфери. Загальна характеристика найбільш поширених та небезпечних для 

довкілля матеріальних забруднювальних речовин.  

 Сучасне промислове підприємство і навколишнє середовище. Матеріальний 

та енергетичний баланс промислово-виробничого об’єкту. Оцінка ступеня 

техногенного навантаження на довкілля 
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2.1.2. Джерела забруднення навколишнього середовища у різних 

галузях економіки.  

Джерела забруднення навколишнього середовища у енергетиці. Основні 

ресурси теплових електростанцій. Основні ресурси атомних електростанцій. 

Гідроенергетичні ресурси.  

Забруднення довкілля тепловими електростанціями.Забруднення довкілля 

атомними електростанціями. Негативний вплив на довкілля гідроелектростанцій. 

Заходи зі зниження рівня негативного впливу енергетики на  навколишнє 

середовище та його попередження. 

Відновлювальні джерела енергії. Енергія вітру. Енергія Сонця. 

Біоенергетичні технології. Теплові насоси. Використання термоядерної енергії. 

Воднева енергетика. Перспективи розвитку зеленої енергетики України. 

2.1.3. Джерела забруднення навколишнього середовища на транспорті 

Автомобільний транспорт. Залізничний транспорт. Водний транспорт. 

Авіаційний транспорт. Трубопровідногий транспорт. 

Заходи зі зниження рівня негативного впливу транспорту на навколишнє 

середовище та його попередження. Система заходів мінімізації негативного 

впливу від спалювання палива. Утилізація найбільш небезпечних відходів та 

забрудників. Нові екологічно безпечні транспортні технології, використання 

альтернативних палив та нових видів екологобезпечних транспортних засобів 

2.1.4. Джерела забруднення навколишнього середовища у видобувній 

промисловості. Характеристика окремих небезпечних процесів. Вплив 

видобування корисних копалин відкритим способом. Вплив видобування 

корисних копалин шахтним способом. Вплив видобування корисних копалин 

свердловинними методами. Зміни в екосистемах в процесі гірничо-добувної 

діяльності. Заходи зі зниження рівня негативного впливу гірничовидобувного 

комплексу на навколишнє середовище та його попередження 

2.1.5 Джерела забруднення навколишнього середовища у переробній 

промисловості  
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Вплив об’єктів чорної металургії. Вплив об’єктів кольорової металургії. 

Вплив металургійного виробництва на зміни клімату. Заходи зі зниження рівня 

негативного впливу металургії на навколишнє середовище та його попередження. 

Вплив на довкілля хімічної  та нафтопереробної промисловості. Заходи зі 

зниження рівня негативного впливу хімічної та нафтохімічної промисловості на 

навколишнє середовище та його попередження. 

Лісопильно-деревопереробна промисловість. Целюлозно-паперова 

промисловість. Заходи зі зниження рівня негативного впливу лісопромислового 

комплексу на довкілля та його попередження, нові екологічно безпечні 

технології. Використання відходів деревини у виробництві біопалива. 

Вплив агропромислового комплексу на довкілля. Вплив рослинництва. 

Вплив тваринництва. Вплив на довкілля харчової та легкої промисловості. 

Заходи зі зниження рівня негативного впливу АПК на довкілля та його 

попередження. Нові екологічно безпечні агротехнології. 

 

Рекомендована література: 

Основна: 

1. Рижков, С.С., Харитонов Ю.М., Благодатний В.В. Розрахунок викидів 

шкідливих речовин в атмосферу. Миколаїв: УДМТУ, 2002. 44 с. 

2. Клименко, Л.П. Техноекологія. Одеса, Сімферополь, 2000. 542 с. 

3. Клименко М.О., Залеський І.І. Техноекологія: підручник. Рівне: НУВГП, 

2010. 298 с. 

4. Мальований М.С., Боголюбов В.М., Шаніна Т.П. Техноекологія. Херсон: 

Олді+, 2018. 616 с. 

5. Войцицький А.П., Дубровський В.П., Боголюбов В.М.  Техноекологія: 

підручник / за ред. В. М. Боголюбова. Київ : Аграрна освіта, 2009. 533 с. 

6. Благодатний, В.В., Рижков О.С., Нікольська В.Б. Розрахунок викидів 

забруднюючих речовин у атмосферу в енергетиці, металургії та 

машинобудуванні: методичні вказівки. Миколаїв: Видавництво 

О.С.Торубари, 2013. 48 с.  
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7. Благодатний, В.В., Рижков О.С., Нікольська В.Б. Розрахунок викидів 

забруднюючих речовин у атмосферу у хімічній, видобувній та 

деревообробній промисловості: методичні вказівки. Миколаїв: 

Видавництво О.С.Торубари, 2013. 48 с. 

Допоміжна: 

1. Зубік С.В. Техноекологія. Джерела забруднення і захист навколишнього 

середовища. Львів.: Оріяна - Нова, 2007. 400с.  

2. Екологія з основами біобезпеки.ч.1. Інгредієнтне забруднення / Петрук І.В. 

та ін.  Херсон.: Олді+, 2019. 196с. 

3. Збірник показників емісії забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

різними виробництвами. Український науковий центр технічної екології.  

Донецьк, 2004. Том1. 183с. 

4. Збірник показників емісії забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

різними виробництвами. Український науковий центр технічної екології.  

Донецьк, 2004. Том 2. 220с. 

5. Тарасова В.В., Малиновський А.С., Рибак М.Ф. Екологічна стандартизація і 

нормування антропогенного навантаження на природне середовище: навч. 

посібник.  Київ: Ніка-Центр, 2007. 372 с. 

6. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне 

середовище: навч. посібник / Некос В.Ю., Максименко Н.В., Владимирова 

О.Г. та ін.  Київ: Кондор, 2007. 268 с. 

 

2.2. Методи дослідження природоохоронних систем 

 

2.2.1. Поняття про екосистему 

Екосистема, як сукупність біотичних та абіотичних складових. Фонові 

абіотичні умови середовища. Наявність живих організмів (біоценоз), які 

пристосувалися до спільного проживання в певному середовищі існування 

(біотопі), утворюючи з ним єдине ціле. Екосистема, як одне з основних 

понять екології.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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Різноманіття екосистем. Специфіка природних екосистем за розмірами та 

складом живих істот і тіл неживої природи. Типологія та специфіка природних 

екосистем Світу. Особливості природних екосистем за характером перетворення 

енергії та забезпечення безупинного кругообігу речовин. Наземні та водні 

екосистеми. Природні екосистеми, як складова середовища життя людини, що 

навчилася створювати для своїх потреб штучні екосистеми й підтримувати їхнє 

існування. 

Екосистема в просторі та часі. Місце розташування екосистеми. Типи і 

межі екосистем. Приклад екосистеми. Хімічний склад (іонний склад, 

концентрація розчинених газів) і фізичні параметри суходільних (висота, 

сонячне опромінення, температура, опади, широтність, зональність) і водних 

екосистем (прозорість води, сезонний хід температури); 

Екосистема в часі. Динаміка та особливості амплітуди коливань показників 

стану екосистеми в часі. Компоненти екосистеми та їх зміни в часі. 

Нестабільність екосистем.  

Біологічна продуктивність екосистем. Показники біологічної 

продуктивності, трофічний статус і специфічні умови функціонування екосистем 

в природному середовищі.  є трофічна структура угруповання і співвідношення 

виробників біомаси, її споживачів і організмів, які руйнують біомасу, а також 

показники продуктивності та обміну речовини і енергії. 

2.2.2. Типологія та функціонування екосистем 

Енергетика екосистем. Енергетичний кругообіг в природних екосистемах. 

Шляхи утилізації надлишків енергії. Взаємозалежність речовини та енергії. 

Перетворення речовини і енергії в природних екосистемах. 

Лісові екосистеми. Особливості кругообігу речовини та енергії в лісових 

екосистемах. Наявність і склад лісової підстилки, грунти, рослинні угруповання, 

мікроклімат  (температура, вологість, освітленість). 

Степові екосистеми. Рослинний і тваринний склад біоценозів природно-

степових екосистем. Особливості кругообігу речовини та енергії в степових 

екосистемах. Поняття про біоценоз та його біотоп. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%96%D0%B4_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Прісноводні екосистеми. Термодинаміка екосистеми, як відкрита 

сукупність біотичних екологічних компонентів і абіотичних джерел речовини і 

енергії. Єдність і функціональний зв'язок енергетики і кругообігу речовини в 

екосистемі. Накладання кіл перетворення речовини та енергії різних екосистем в 

єдиний кругообіг.  

Змішані екосистеми. Умови формування та функціонування змішаних 

екосистем. Межі екосистем. Агроекосистеми. Урбоекосистеми. Головні 

особливості штучних екосистем та їх відмінності від природних. Методи 

досліджеь та оцінки стану змішаних екосистем. 

2.2.3. Складові екосистем 

Компоненти екосистем. Біотичний, абіотичний і антропічний компоненти. 

Автотрофи-продуценти і гетеротрофи-консументи і редуценти. Основні 

автотрофи і гетеротрофи степових екосистем. Поняття про  трофічну структуру 

екосистеми. 

Джерела енергії в природних екосистемах. Продуценти, як перетворювачі 

енергії енергії сонця і тепла в енергію хімічних зв'язків. Ефективність 

перетворення енергії на різних рівнях екосистеми. Автотрофи, як перший 

трофічний рівень екосистеми. Консументи. Редуценти. Роль редуцентів у 

переході органічної речовини в мінеральну форму. 

Основні компоненти екосистеми. Кліматичний режим. Неорганічні 

речовини, що включаються в кругообіг. Органічні сполуки, які пов'язують 

біотичну і абіотичну частини в кругообігу речовини і енергії. продуценти - 

організми, що створюють первинну продукцію. Макроконсументи, 

або фаготрофи. Гетеротрофи. Мікроконсументи (сапротрофи).   

Поняття екотопу. Екотоп, як певна територія з усім набором і 

особливостями абіотичного середовища. ґрунтів, мікроклімату та інших 

факторів в незміненому організмами вигляді. Кліматоп як частина екотопу. 

Поняття про едафотоп. Грунт як складовий елемент екотопу. Едафотоп, як 

частина абіотичного середовища, перетвореного організмами. Ґрунт (едафотоп) 

як найважливіша складова екосистеми. Основні носії енергії в едафотопі. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Термін «Біотоп», як перетворений біотою екотоп. Біотоп – місце  

формування певного біоценозу. Поняття біотичної специфіки місцевості. 

Біотопи степової зони. Типові та азональні біотопи. 

Поняття про біоценоз. Біоценоз, як історично сформована сукупність 

рослин, тварин, мікроорганізмів, що населяють біотоп. Природний відбір в 

формуванні біотопу. Основна одиниця біоценозу. Консорція як складне 

утворення консортів різного порядку. 

Фітоценоз – як сукупність рослинних популяцій одного угруповання. 

Зооценоз ‒ як сукупність популяцій тварин, які є консортами різного порядку. 

Роль фітоценозу та зооценозу в механізмах перерозподілу речовини і енергії 

всередині екосистеми. Як біотоп і біоценоз формують біогеоценоз/екосистему. 

Властивості екосистем. Механізми стабільності, як механізми адаптації. 

Здатність екосистеми зберігати свою структуру й функціональні особливості при 

дії зовнішніх факторів. Чинники стабілізації екосистем. Паразитоценотична 

стабілізація. 

Вразливість екосистеми та можливий розмір збитків чи шкоди системи від 

зміни клімату. Зв'язок між чутливістю системи та її здатністю адаптуватись. 

Незамкненість екосистеми. Замкнені та незамкнені екосистеми Світу. 

Замкненість екосистем та повна реутилізація речовин. Вихід за межі системи 

енергії і інформації). 

Рекомендована література: 

Основна: 

1. Барановський В.А. та ін. Україна. Еколого-географічний атлас. Київ, 2006. 

220 с. 

2. Безусько Л.Г., Мосякін С.Л. , Безусько А.Г. Закономірності та тенденції 

розвитку рослинного покриву України у пізньому плейстоцені та голоцені. 

К.: Альтерпрес, 2011. – 448 с. 

3. Бойко М.Ф., Подгайний М.М. Червоний список Херсонської області: 

рідкісні та зникаючі види рослин, грибів та тварин. Херсон, 2002. 32 с. 

4. Бондаренко О. Ю. Конспект флори пониззя межиріччя Дністер – Тилігул 

Київ, 2009. 332 с. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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5. Гандзюра В. П. Екологія : навчальний посібник / В. П. Гандзюра. – 2-ге вид., 

переробл. і доп. – К. : TOB «Сталь», 2009. – 375 с. 

6. Голубець M. А. Екосистемологія / M. А. Голубець. – Львів, 2000. – 316 с. 

7. Теорія систем в екології : підручник / Ю. Г. Масікевич, О. В. Шестопалов, А. 

А. Негадайло та ін. Суми : Сумський державний університет, 2015. 330 с. 

8. Український гідрометеорологічний центр. Режим доступу: 

www.meteo.qov.ua 

Допоміжна: 

1. Закон України «Про ратифікацію Європейської ландшафтної конвенції». 

Відомості Верховної Ради України. 2005. № 51. С.547. 

2. Земельний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 1992. №25. 

С.743. 

3. Лавров В. В. Системний підхід як методологічна основа для оцінки і 

зменшення загроз біорізноманіттю (лісові екосистеми) / В. В. Лавров // 

Оцінка і напрямки зменшення загроз біорізноманіттю України / за заг. ред. О. 

В. Дудкіна. – Київ : Хімджест, 2003. – С. 156–273. 

4. ФАО. Состояние лесов мира 2016. Леса и сельское хозяйство: проблемы и 

возможности землепользования. Рим. 2016. URL: http://www.fao.org/3/a-

i5588r.pdf. 

5. Цибуленко Г., Цибуленко Л. Аграрна криза на тлі екологічної катастрофи в 

Херсонській губернії на початку ХХ століття. Scriptorium nostrum. 2015. №3. 

С. 107-124. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/scno_2015_3_8 

6. Хустайська декларація 2010 р. «Про степи Євразії». URL:   

http://pryroda.in.ua/step/yevrazijski-stepi-stan-zagrozi-ta-adaptaciya-do-

klimatichnix-zmin/ 

7. Червона Книга Украïни. Рослинний Світ. Под ред. Я.П. Дідуха. Киев: 

Глобалконсалтинг, 2009. 900 с.  

8. Шосте Національне звернення України з питань зміни клімату. URL: 

http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_natcom/submitted_natcom/ 

application/pdf/6nc_v7_final_%5B1%5D.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i5588r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5588r.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/scno_2015_3_8
http://pryroda.in.ua/step/yevrazijski-stepi-stan-zagrozi-ta-adaptaciya-do-klimatichnix-zmin/
http://pryroda.in.ua/step/yevrazijski-stepi-stan-zagrozi-ta-adaptaciya-do-klimatichnix-zmin/
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9. FSIN. 2017. Global Report on Food Crises 2017. Food Security Information 

Network. URL: http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents 

/ena/wfp291271.pdf?_ ga=2.5. 

10. Government of Nepal. 2017. Community Forestry. Department of Forestry. URL: 

http://dof.gov.np/dof_community_forest_division/community_ forestry _dof ). 

11. Marinus J. A. Werger, Marja A. van Staalduinen. Eurasian Steppes. Ecological 

Problems and Livelihoods in a Changing World. ‒ Springer. ‒ 2012. ‒ 568 p.  

12. World Bank, FAO & International Fund for Agricultural Development. 2009. 

Gender in agriculture source book. Washington, DC. 

 

2.3. Природоохоронні системи та апарати 

 

2.3.1. Теоретичні основи розробки природоохоронних систем 

Основні етапи та організація процесу проектування природоохоронних 

систем. Природоохоронні об'єкти та системи. Принципи проектування. Види 

проектування. Етапи та стадії проектування Проектна документація Державні 

стандарти єдиної системи конструкторської документації при проектуванні 

Основи розрахунків природоохоронних систем. Класифікація й принципи 

розрахунків природоохоронних процесів. Загальні закономірності процесів 

перенесення речовини та енергії. Диференціальне рівняння ідеальної рідини 

Ейлера. Рівняння Бернуллі. Диференціальні рівняння руху в’язкої рідини 

(система рівнянь Нав’є – Стокса). 

Гідродинаміка. Основні характеристики руху рідин. Режими руху рідини 

(ламінарний і турбулентний). Критерій Рейнольдса. 

2.3.2. Основні принципи розробки систем газоочищення та 

пиловловлювання.  

Основні принципи створення систем газоочищення та пиловловлювання. 

Місце систем газоочищення та пиловловлювання в технологічних схемах 

сучасних підприємств. Основні вимоги до систем, склад і засоби отримання 

інформації для проектування. Гідромеханічні, тепло і масообміні, хімічні та 

біологічні процеси в системах. Принципи компонування систем. 

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents
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Сухі механічні пиловловлювачі. Конструкції та методи розрахунку  

пилоосаджувальних камер. Інерційні пиловловлювачі, їх основні типи і методи 

розрахунку. Проектування жалюзійних пиловловлювачів. Основні типи циклонів 

і методи їх розрахунку. Особливості проектування батарейних та групових 

циклонів. Вихрові пиловловлювачі та методи їх підбору. Конструкції роторних  

пиловловлювачів. 

Установки для механічної фільтрації газів. Принципи вибору фільтруючого 

матеріалу, швидкості фільтрації та розрахунку фільтрів різного ступеню 

очищення. Розрахунок зернистих, тканинних та волокнистих фільтрів. Вибір 

методу регенерації фільтра. Підбір допоміжного обладнання фільтрів. 

Установки для електричної фільтрації газів. Методи проектування 

електрофільтрів. Вибір типу електрофільтру і методу його регенерації. 

Розрахунок сухих та мокрих електрофільтрів. Підбір допоміжного обладнання 

електрофільтрів. 

Мокрі пиловловлювачі. Порожнисті, форсункові, тарілчасті, насадкові, 

ударно-інерційні, швидкісні скрубери і засоби їх розрахунку. Енергетичний 

метод розрахунку. Склад скруберної системи і конструкції їх основних вузлів та 

обладнання. 

2.3.3. Масообміні апарати у газоочищенні та їх проектування 

Абсорбційні установки. Плівкові, насадкові, барботажні, розпилюючі 

абсорбери. Вибір конструктивних типів насадок, тарілок, труб Вентурі. Методи 

розрахунку насадкових і барботажних абсорберів. Особливості розрахунку 

хемосорбційних апаратів. 

Адсорбційні установки. Вибір типу адсорбенту. Адсорбери періодичної, 

безперервної дії та з псевдозрідженим шаром адсорбенту. Розрахунок установок з 

дво-, трьох- та чотирифазним циклом та безперервної дії. Розрахунок десорберів. 

Установки каталітичного очищення газів. Вибір каталізатора. Розрахунок 

кінетики каталізу. Конструкції реакторів та елементів систем. 

Установки термічного очищення газів. Склад систем термічного 

знешкодження газів. Факельні установки. Камерні печі. Циклонні печі. 

Регенеративні установки. Розрахунок процесів горіння. 
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Пиловловлювання в енергетиці, будівництві, металургії, машинобудуванні, 

хімічній промисловості. Прямоточні циклони та методи їх розрахунку. Методи 

розрахунку механічних абсорберів. Розрахунок абсорберів з рухливою насадкою. 

Конструкція і методи розрахунку абсорберів комбінованого типу. Розрахунок 

адсорберів з віброкиплячим шаром адсорбенту. Розрахунок печей для термічного 

знешкодження відхідних газів. 

2.3.4. Основні принципи розробки систем очищення стічних вод. 

Апарати і установки механічного та біологічного очищення стічних вод 

Принципи розробки систем очищення стічних вод.Технологічні схеми 

очищення побутових і виробничих стічних вод. Розрахунок схем оборотного 

водопостачання. Будівельні норми і правила, довідкові посібники та інші 

нормативні документи з проектування очисних споруд. Гідромеханічні, тепло і 

масообміні, хімічні та біологічні процеси в системах очищення стічних вод. 

Розробка апаратів гравітаційного та відцентрового осадження. Грати, 

пісколовки, відстійники, гідроциклони, їх конструкції та методи розрахунку. 

Проектування зосереднювачів. Проектування фільтрів та центрифуг. 

Методи розрахунку фільтрів безперервної та періодичної дії. Особливості 

проектування відстійних та фільтруючих центрифуг. Використання фільтрів і 

центрифуг у природоохоронних системах. Апарати біологічного очищення 

стічних вод. Розрахунок процесів аеробного й анаеробного окислення. 

Конструкції і методи розрахунку аеротенків, оксітенків та біофільтрів. Вибір і 

розрахунок систем аерації. Проектування полів зрошення та мулових 

майданчиків. 

2.3.5. Апарати і установки хімічного та фізико-хімічного очищення 

стічних вод  

Установки адсорбційного, іонообмінного та екстракційного очищення 

стічних вод. Розрахунок ізотерм адсорбції та апаратів для адсорбційного 

очищення стічних вод. Методи розрахунку екстракційних установок та апаратів. 

Особливості розрахунку іонообмінних установок. 
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Установки мембранного розділення рідини. Конструкції апаратів для зворотного 

осмосу та ультрафільтрації. Вибір типу мембран. Розрахунок установки для 

очищення стічних вод шляхом зворотного осмосу. 

Особливості проектування ультрафільтраційних установок. Мікрофільтри, 

їх конструкції та методи розрахунку. Розробка установок електрохімічного 

очищення стічних вод. Електролізери, електрокоагулятори, електрофлотатори, їх 

конструкції та методи розрахунку. Проектування електродіалізних установок . 

Допоміжне обладнання установок електрохімічного очищення та методи його 

підбору. 

Розробка установок хімічного очищення стічних вод. Розрахунок  

коагуляційних і флокуляційних установок. Камери змішування, камери 

утворення пластівців, їх конструкції та методи розрахунку. Проектування 

установок для хлорування та озонування води. 

Висотні схеми очисних споруд. Особливості створення систем зворотного 

водопостачання у енергетиці, машинобудівній, хімічній та металургійній 

промисловості. Розробка систем каналізації для підприємств кольорової 

металургії, мікробіологічної та  фармацевтичної та харчової промисловості, 

нафтопереробних, шкіряних заводів. 

Створення мобільних систем очищення стічних вод. Розрахунок апаратів 

анаеробного очищення стічних вод. Розрахунок мікрофільтрів. Методи розробки 

магнітних фільтрів. Розрахунок установок і апаратів для нейтралізації стічних 

вод. Аеробні стабілізатори, флотаційні мулоущільнювачі, їх конструкції, методи 

проектування та місце у системах обробки осадів. Проектування та підбір 

метантенків. 

2.3.6. Основні принципи розробки систем утилізації та рекуперації 

твердих відходів 

Державний класифікатор відходів. Основні технологічні процеси та 

апарати для знешкодження твердих відходів. 

Поняття подрібнення та помелу. Основні способи подрібнення. Схеми 

подрібнення твердих відходів. Класифікація апаратів для подрібнення відходів. 

Будова та принцип дії щокової дробарки, конусної дробарки, валкового 
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подрібнювача. Класифікація апаратів та основні схеми розмелювання твердих 

відходів. Будова барабанного млина. Ролико-кільцеві та вібраційні млини. 

Суть та ефективність процесів просіювання. Основні схеми просіювання. 

Барабанний просіювач. Вібраційні (інерційні) просіювачі. Принцип роботи 

граційного просіювача. 

Повітряні сепаратори камерного типу. Центробіжні сепаратори. Повітряно-

прохідні сепаратори. Повітряно-циркуляційні сепаратори. Каскадно-гравітаційні 

сепаратори. Гідравлічна сепарація. Спіральні, рейкові та чашеві класифікатори. 

Будова та ефективність роботи гідроциклонів. Електрична сепарація та апарати 

для її реалізації. 

Гравітаційні методи збагачення. Процеси відсадження та апарати для їх 

реалізації. Збагачення у важких рідинах та суспензіях. Збагачення в потоках на 

похилих поверхнях. 

Класифікація способів флотації. Магнітна сепарація. Магнітні та 

електродинамічні сепаратори. 

Особливості газифікації. Вогневе та плазмове знешкодження твердих 

відходів.  

Суть процесів вилуговування. Основні схеми вилуговування. Прямоточний 

та проти точний методи вилуговування. Вилуговування в нерухомому шарі. 

Кучне вилуговування. Бактеріальне вилуговування. Кристалізація в результаті 

хімічної реакції. 

Особливість біологічних методів переробки твердих відходів. 

Компостування та основні методи його проведення. Анаеробне зброджування та 

оптимальні умови його застосування. Вермікультивування як процес переробки 

твердих відходів. 

Особливості проектування полігонів твердих побутових відходів. 

Облаштування сховищ промислових відходів.  
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Благодатний, О.С. Рижков. ‒ Миколаїв: видавництво О.С.Торубари, 2012. – 

68с. 

2. Гомеля М.Д., Крисенко Т.В., Дейкун І.М. Очисні споруди. Основи 
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Запольський .– К.: Вища шк., 2005. – 671 с. 

5. Природоохоронні технології. Частина 1. Захист атмосфери : навчальний  

посібник / Северин Л. І., Петрук В. Г., Безвозюк І. І., Васильківський І. В. – 

Вінниця : ВНТУ, 2012. – 388  

6. Природоохоронні технології . Навчальний посібник. Ч.2 : Методи очищення 

стічних вод / [Петрук В.Г., Северин Л.І., Васильківський І.В., Безвозюк І.І.] 

– Вінниця : ВНТУ, 2014. – 254 с. 

7. Радовенчик В.М., Гомеля М.Д. Тверді відходи: збір, переробка, складування. 

– К.: Кондор, 2010. – 549 с. 

8. Рижков, С.С. Апарати для очищення повітря від забруднень / С.С. Рижков, 

Ю.М. Харитонов, В.В. Благодатний. – Миколаїв: УДМТУ, 2002. – 36с. 

9. Рижков С.С. Управління муніципальними відходами / Рижков С.С., Маркіна 

Л.М., Благодатний В.В. Миколаїв: НУК, 2013.160 с. 

10.  Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод. Під ред. А.К. 

Запольського. – Київ.: Лібра. – 2000. – 552 с. 

11.  Шалугін, В.С. Процеси і апарати промислових технологій / В.С. Шалугін, 

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

Допоміжна: 

1. Апостолюк, С.О. Практикум з промислової екології / С.О Апостолюк. – К.: 

Основа, 2005. – 222 с. 
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2. Благодатний В.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з 

дисципліни «Управління та поводження з відходами» /В.В.Благодатний 

Н.І.Магась, ‒ Миколаїв: НУК, 2016 – 105с. 

3. ДБН В.2.4-2-2005. Полігони твердих побутових відходів. Основні положення  

проектування. – К., 2006. – 35 с. 

4. Лисиченко Г.В. Природний, техногенний та екологічний ризики: аналіз, 

оцінка, управління./ Лисиченко Г. В., Забулонов Ю. Л., Хміль Г. А. Київ: 

Наукова думка, 2008. – 542 с. 

5. Промислова екологія / С.О Апостолюк., В.С.Джигирей, І.А.Соколовський та 

ін. – К.: Знання, 2012. – 430 с. 

 

2.4. Моделювання систем та засобів захисту довкілля 

 

2.4.1. Моделювання – як метод екологічних досліджень 

Моделювання в екології. Історія, перші моделі, факторі та динамічні 

системи, завдання і методи.  

Моделювання та математичні моделі в прикладній екології. Похибки 

математичного моделювання. Види і типи моделювання. Програмне 

забезпечення. 

Моделювання, як засіб моніторингу та його перспективи. 

2.4.2. Математичні основи моделювання 

Статистичне моделювання в екології. Регресійні моделі. Метод найменших 

квадратів. 

Моделювання процесів у використанні ресурсної бази. Принципи 

математичного моделювання міграції хімічних елементів. Імітаційне 

моделювання процесів навколишнього середовища. 

Підходи до математичного моделювання водних екосистем.  

2.4.3. Прикладне моделювання та його сфери використання 

Моделювання клімату та особливості кліматичних моделей. Основні 

сучасні напрацювання та програмне забезпечення кліматичних процесів і явищ.  

Моделювання екосистем та інших саморегулюючих системних утворень 
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Модельні побудови та облік натурних експериментів у сфері екології та їх 

особливості. 

2.4.4. Специфічні сфери біоекологічного моделювання   

Моделювання біоекологічних процесів і реакцій природних угруповань та 

їх штуччних аналогів. Моделювання динаміки популяцій. Популяційні моделі. 

Моделі типу "хижак - жертва". 

ГІС-технології та їх використання.  

Кліматичні моделі та їх використання. 

Гідрологічні та гідроекологічні моделі та відповідне програмне 

забезпечення. 

2.4.5. Рослинництво та землеробство 

Грунтово-ерозійні моделі та програми для їх розрахунків 

Агроекологічні моделі поверхневого водного стоку та шарів стоку з 

відповідними програмними забезпеченнями. 

 

Рекомендована література: 

Основна: 

1. Бейко І. В. Лабораторний та польовий практикум з екології. Ч.4. Методи 

математичного моделювання і пошуку нових знань. К.: Фітосоціоцентр, 1999. 

220 с.  

2. Богобоящий В.В.. Курбанов К.Р., Палій П.Б., Шмандій В.М. Принципи 

моделювання та прогнозування в екології: підручник. К.: ЦНЛ, 2004. 216  с.  

3. Власюк А. П. Мартинюк П. М. Математичне моделювання консолідації грунтів 

при фільтрації сольових розчинів в неізотермічних умовах : Монографія,. Рівне 

: НУВГП, 2008. 416 с.  

4. Загородній Ю. В., Войтенко В. В. Математичні моделі екологічних систем. 

Житомир: Видво ЖІТІ, 2000. 119 с.  

5. Ковальчук П.І. Моделювання і прогнозування стану навколишнього 

середовища. К.: Либідь, 2003. 208с.  

6. Ладанюк А.П. Основи системного аналізу. Вінниця: Нова книга, 2004. – 176 с.  
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7. Польовий А. М. Моделювання гідрометеорологічного режиму та 

продуктивності агроекосистем : Навч. посіб. . ‒ К. : КТН, 2007. – 348 с.  

Допоміжна: 

1. Глобальне потепління 1,5 º C». Міжурядова Колегія з питань зміни клімату. 

Special Report. «Global Warming of 1.5 ºC». The Intergovernmental Panel on 

Climate Change. URL:https://www.ipcc.ch/sr15/ 

2. Зубик Л. В. Зубик Я. Я, Корнович І. М. Інформатика та комп’ютерна техніка у 

водному господарстві : Навч. посібник. Рівне: НУВГП, 2008. 306 с. 

3.  Кривульченко А.І. Сухі степи Причорномор’я та Приазов’я: ландшафти, 

галогеохімія ґрунто-підґрунтя. Київ, 2005. 345 с. 

4.  Лаврик В.І. Методи математичного моделювання в екології: ‒ К.: Вид. дім 

‒КМ Академія‖, 2002. 203 с.  

5.  Маринич О.М., Шищенко П.Г Фізична географія України. Київ, Знання. 2003. 

479 с. 

6.  Неділько С.А. Математичні методи в хімії. Киів: Либідь, 2005. 256 с.  

7.  Томашевський В. М. Моделювання систем. К.: Вид. груп. BHV, 2005. 352 с.  

 

2.5. Екологічний аудит  

2.5.1. Основні поняття та визначення у галузі екологічного аудиту 

Система екологічного менеджменту і аудиту. Екологічний менеджмент: 

зміст, функції, завдання. Об’єкт, предмет екологічного менеджменту. Принципи, 

форми та методи екологічного менеджменту. Екологічний менеджмент як 

сучасний інструмент сталого розвитку. 

Загальні поняття екологічного аудиту.  Завдання і типи екологічного 

аудиту. Об’єкт, суб’єкт та сфера застосування екологічного аудиту. Показники 

екологічної ефективності економічної діяльності.  

Екологічна аудиторська діяльність.  

2.5.2. Правові та нормативно-організаційні основи екологічного аудиту 

Етапи становлення  і напрямок екологічного аудиту за кордоном. 

Концепція запровадження екологічного аудиту в Україні. Нормативно-

https://www.ipcc.ch/sr15/
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правове забезпечення екологічного аудиту. ДСТУ ISO 19011:2012 – Настанови 

щодо здійснення аудитів систем управління. Міжнародні аспекти екологічного 

аудиту 

Критерії екологічного аудиту. Критерії обов’язковості проведення 

екологічного аудиту на підприємстві. 

2.5.3. Методологічні підходи та порядок проведення екологічного 

аудиту промислового об’єкта 

Методи та технології екологічного аудиту.  Екологічний аудит підприємств 

і організацій. Екологічна політика підприємства.  

Типовий процес проведення екологічного аудиту. Протокол аудиту. Мета, 

засоби, результат. Складання протоколу екологічного аудиту на прикладі 

промислових підприємств. 

Екологічний маркетинг, сертифікація та маркування. 
 

Рекомендована література: 
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1 Галушкіна, Т. П. Екологічний аудит: теорія та практика / Т. П. Галушкіна. ‒  

Одеса : ТОВ «ІНВАЦ», 2008. – 47 с.  

2 Галушкіна Т.П., Грановська Л. М. Екологічний менеджмент та аудит: 
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3 Екологічний менеджмент: навч. посібник/ С. М. Літвак, С. С. Рижков, В. А. 

Скороходов, І. Ю.Биков,  Н. В. Гурець. – 4-тє вид., випр. i допов. – Київ : ВТД 

«Професіонал», 2009. – 207 с. 

4 Карлова О. А. Основи менеджменту і маркетингу / О. А. Карлова, С. І. 

Плотницька, М. К. Гнатенко. – Харків : Друк. Мадрид, 2016. – 227 c 
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Навроцький, – К. : Вища шк., 2000. – 177 с. 
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Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 45, ст.500. 
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2. Екологічний менеджмент: Навчальний посібник/ За ред. В.Ф. Семенова, О.Л. 

Михайлюк. – К.: Знання, 2006. – 366 с.  

3. Завадський Й.С. Менеджмент: Підручник. – К., 2002. – Т.2. – 625 с. 

4. Самойленко Н.М. Організація та управління в природоохоронній діяльності : 

навч. посіб. / Н. М. Самойленко, Д. В. Райко, В. І. Аверченко. – Харків : НТУ 

«ХПІ», Видавництво «Лідер», 2018. – 174 с. 

5. Шевчук В.Я. Екологічний аудит / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, В.М. 

Навроцький. – Київ: Вища школа, 2000. – 344с. 

 

3. Критерії оцінювання  

 

Оцінювання вступного випробування проводиться за національною 

шкалою та ЄКТС (відмінно – 90...100 «А»; добре – 82...89 «В»; добре – 74...81 

«С»; задовільно – 64...73 «D»; задовільно – 60...63 «Е»; усі бали які нижче від 

вказаних – незадовільно). У тому разі, якщо на вступному іспиті зі спеціальності 

вступник отримав оцінку 73 «D» або нижчу, він позбавляється права брати 

участь у конкурсі. 

Критерії оцінювання вступного іспиту відповідають «Правилам прийому 

до аспірантури та докторантури Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова в 2022 році». 


