
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: 22.1.05 
2. Назва: Системи та установки знешкодження шкідливих викидів промислових підприємств; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І(бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:  4.0; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:     

Кочмарський Володимир Зіновійович, к.ф.-м.н., доцент; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

Володіти прийомами і засобами виявлення потенціальних забруднювачів, організаційними та 

технічними засобами очистки скидних газів, стічних вод та знешкодження і утилізації твердих 

відходів. Розробляти рекомендації щодо покращення екологічності технологічних процесів. 

Виконувати типові розрахунки очисних споруд, виявляти, у тому числі інструментальним чином, 

місця скидів і стоків шкідливих речовин та оцінювати їх обсяги та можливість їх використання як 

вторинних енергетичних ресурсів, зокрема це стосується теплових відходів. 

10. Форми організації занять:  
лекційні та практичні заняття, самостійне вивчення матеріалу та виконання розрахункових робіт, 

публічний захист результатів розрахункових робіт;  контрольні заходи у вигляді письмових 

відповідей на питання за кожною лекцією, модульні контрольні роботи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  

математика, основи інформаційних технологій і програмування, фізика, хімія, теоретична 

механіка. 

  Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
тепло-масообмін, теплотехнічні вимірювання і прилади,будівельна теплофізика, джерела 

теплопостачання житлових споруд, теплові мережі. 

 12. Зміст курсу: 

1. Класифікація викидів та їх вплив на довкілля. 

2. Види забруднень гідросфери та характеристика основних забруднювачів.  

3. Механічні, фізико-механічні та фізичні способи очистки скидних вод.  

4. Хімічне та фізико-хімічне очищення скидних вод. 

5. Біологічне очищення скидних вод. 

6. Очищення скидних газів від аерозолів на електрофільтрах. 

7.  Каталітичні та термічні методи очистки скидних газів. 

8. Очищення скидних газів підприємств від діоксиду сірки. 

9. Очищення скидних газів підприємств від сірководню та окислів азоту.  

10 . Радіоактивні відходи та способи їх контролю.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Родионов А.И., Клушин В.Н. и др. Техника защиты окружающей среды.-М.: Химия, 1989. -

540 с. 

2. Ріхтер Л.Л., Волков Е.П. та ін. Охорона водного та повітряного басейнів від викидів ТЕС.- 

Москва: Енерговидав, 1981.-246 с. 

3. Кузнєцов І.Е. Захист повітряного басейну від забруднень шкідливими речовинами хімічних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



підприємств. -  Москва : Хімія, 1979.-344с. 

4. Абрамов Н.Н. Водоснабжение. Учебник для вузов. Москва: Стройиздат. 1982.- 440 с. 

5. Павлов К.Ф., Романков П.Т. и др. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов  

химической технологии. - Ленинград: Химия, 1987. -578 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

20 год. лекцій, 20 год. практичних робіт, 80 год. самостійної роботи. Разом – 120год.  

Методи: інтерактивні лекції, використання мультимедійних засобів, виконання практичних робіт, 

захист індивідуальних завдань, виконання та захист контрольних завдань за кожною лекцією. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці  семестру.  

Поточний контроль (100 балів):  

-    опитування, виконання контрольних завдань до лекцій,  тестування – 30 балів; 

-    виконання та захист практичних робіт – 30 балів; 

-     модульний контроль 1 – 20 балів; 

-    модульний контроль 2 – 20 балів; 

16. Мова викладання: українська 

 

Завідувач кафедри ГЕТЕіГМ 
д.т.н., професор                                                                  О.А.Рябенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: 22.1.05. 
2. Title: Systems and installations for the elimination of harmful emissions of industrial enterprises. 

3. Type: obligatory. 

4. Higher education level: I-st (bachelor's). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 4th
. 

6. Semester when the discipline is studied: 8th
. 

7. Number of established ECTS credits:4.0. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Kochmarsky 

Volodymyr Zinovievich, Ph.D., Associate Professor, Hydropower Engineering, Heat Power Engineering and 

Hydraulic Machines. 

9. Results of studies. Student should be able: 
 Methods and means of detecting potential pollutants, organizational and technical means of waste 

gas, wastewater treatment and disposal and solid waste disposal. To develop recommendations for 

improving the environmental performance of technological processes. Perform typical calculations of 

sewage treatment facilities, detect, including in an instrumental manner, places of discharges and sewage of 

harmful substances and assess their volumes and the possibility of their use as secondary energy resources, 

in particular, it concerns thermal waste. 

10. Forms of organizing classes: lectures and practice, independent study of the material and 

execution of fulfillment of computation works, public defense of the results of computation works; control 

measures in the form of written answers the questions for each lecture, modular control works. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Mathematics, Fundamentals of 

Information Technology and Programming, Physics, Chemistry, Theoretical Mechanics. 

• disciplines are studied along with the specified discipline (if necessary): heat-mass transfer, heat 

engineering measurements and devices, building thermophysics, heat supply sources for residential 

buildings, thermal networks. 

12. Course contents: 
1. Classification of emissions and their impact on the environment. 

2. Types of pollution of the hydrosphere and characteristics of the main pollutants. 

3. Mechanical, physical, mechanical and physical methods of wastewater treatment. 

4. Chemical and physical-chemical cleaning of waste water. 

5. Biological wastewater treatment. 

6. Cleaning of waste gases from aerosols on electrofilters. 

7. Catalytic and thermal methods of waste gas cleaning. 

8. Purification of waste gases from sulfur dioxide. 

9. Purification of waste gases of enterprises from hydrogen sulfide and nitrogen oxides. 

10 Radioactive waste and methods of their control. 

13. Recommended educational editions: 
1. Rodionov AI, Klushin V.N. and others Methods of environmental protection. -M .: Chemistry, 

1989. -540 p. 

2. Richter L.L., Volkov E.P. etc. Protection of water and air basins from TES emissions .- Moscow: 

Energovydav, 1981.-246 p. 

3. Kuznetsov IE Protection of the air basin from pollution by harmful substances of chemical 

enterprises. - Moscow: Chemistry, 1979.-344c. 

4. Abramov N.N. Water supply. Textbook for high schools. Moscow: Stroyizdat. 1982.- 440 p. 

5. Pavlov KF, Romankov P.T. and others. Examples and tasks on the course of processes and 

apparatuses of chemical technology. - Leningrad: Chemistry, 1987. -578 pp. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
20 years lectures, 20 hours. practical work, 80 h. independent work. Total - 120 hours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Methods: interactive lectures, use of multimedia tools, implementation of practical work, protection 

of individual tasks, implementation and protection of control tasks for each lecture. 

15. Forms and assessment criteria: 

The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test at the end of the semester. 

Current control (100 points): 

- survey, control tasks for lectures, testing - 30 points; 

- performance and protection of practical works - 30 points; 

- modular control 1 - 20 points; 

- modular control 2 - 20 points. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the department GETEаGM 

     doctor of sciences, professor                                                                                 O. A. Riabenko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


