
АНОТАЦІЯ 
 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
«ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ » 

 
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеню «Магістр» 

спеціальності 183 – «Технології захисту навколишнього середовища» 
 

 
Цикл професійної та практичної підготовки.  
Загальна кількість годин та кредитів становить 90  годин, 2,5 кредита 

ЄКТС.  
Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 

освіти – нормативна.  
Програма навчальної дисципліни «Технології захисту довкілля» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів 
вищої освіти освітнього ступеню «Магістр» спеціальності 183 – «Технології 
захисту навколишнього середовища». 

Мета навчальної дисципліни: підготовка фахівця, який володітиме 
теоретичними, науковими знаннями та практичними навичками, 
спрямованими на захист атмосферного повітря від забруднення шкідливими 
речовинами із застосуванням сучасних технологій та пилогазоочисного 
обладнання; вирішення питань раціонального промислового водопостачання 
й водовідведення, розробку систем і технологічних схем очищення 
виробничих стічних вод, що забезпечують охорону та відновлення водних 
екосистем; захист земель від промислового забруднення й екзогенних 
впливів. 

Предметом навчальної дисципліни дисципліни є теоретичні, наукові, 
методологічні та практичні основи вибору, обґрунтування, проектування й 
випробування сучасних методів, технологій, обладнання захисту атмосфери, 
охорони водних ресурсів і земель.  

Завданням дисципліни є вивчення  
1. Вивчення особливостей утворення забруднюючих речовин в 

галузевих технологічних процесах і пристроях, фізико-хімічних 
властивостей газів і пилу, методів і технологій очищення 
атмосферного повітря від промислового забруднення з 
врахуванням екологічних аспектів і застосуванням сучасних 
перспективних технологій та обладнання захисту атмосфери; 

2. Вивчення особливостей та основних процесів водоспоживання й 
водовідведення в галузях, інженерних методів захисту гідросфери 



із застосуванням сучасних перспективних технологій та 
обладнання в сфері охорони водних екосистем; 

3. Вивчення особливостей впливу екзогенних процесів на стан земель 
та процесів техногенного руйнування ґрунтового покриву, методів 
і технологій захисту земель; 

4. Ознайомлення з принципами і методами оцінки впливу 
господарської діяльності на стан атмосфери, водних екосистем та 
якість ґрунтів; 

5. Проектування систем інженерного захисту довкілля. 
 

Програма навчальної дисципліни 
Тема 1. Нормативно-правові основи регулювання впливу виробничої 

діяльності на довкілля. 
Тема 2. Теоретичні та технологічні аспекти впливу виробничої діяльності 

на стан забруднення атмосфери, стан водних об'єктів та літосферу.  
Тема 3. Новітні методи та технології очищення газопилових викидів 

промислових підприємств (за галузями). 
Тема 4. Сучасні перспективні технології та обладнання захисту 

атмосфери. Оцінка нормативних документів щодо випробування нового 
пилогазоочисного устаткування та обладнання.  

Тема 5. Схеми використання води на промислових підприємствах галузі. 
Інженерні методи охорони вод та сучасні методи й технології очищення 
стічних вод. 

Тема 6. Сучасні перспективні технології та обладнання в сфері охорони 
земель. 

Тема 7. Сучасні методи комплексної оцінки та контролю якості й стану 
компонентів довкілля. 

Тема 8. Оптимізація технологій захисту довкілля. Оптимізація еколого-
економічної ефективності заходів захисту атмосфери, водоохоронних та 
ґрунтозахисних технологій. 

У результаті засвоєння дисципліни у добувачів вищої освіти будуть  
сформовані наступні компетентності:  
Загальні компетентності:  

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  
 знання та розуміння предметної області та розуміння професійної  
 діяльності;  
 здатність проведення досліджень на відповідному рівні;  
 вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;  
 здатність працювати в команді;  
 здатність працювати автономно.  

Спеціальні предметні компетентності :  
 основні вимоги національного та міжнародного законодавства у 

сфері охорони атмосферного повітря, водних ресурсів і земель; 



 особливості утворення забруднюючих речовин в галузевих 
технологічних процесах і пристроях; 

 сучасні методи, технології й обладнання для очищення 
атмосферного повітря від промислового забруднення; 

 перелік вимог нормативної документації на стадії розробки 
проектів з охорони навколишнього середовища (підрозділу з охорони 
атмосфери); 

 методологію проведення випробувань новітніх технічних засобів і 
технологій захисту атмосфери, норми контролю та методи підвищення 
ефективності роботи пилогазоочисного обладнання; 

 основні процеси водоспоживання та водовідведення в галузях; 
 сучасні методи очищення стічних вод і перспективні технології й 

обладнання в сфері охорони водних екосистем; 
 перелік вимог нормативної документації на стадії розробки 

проектів з охорони навколишнього середовища (підрозділу з охорони водних 
екосистем); 

 методологію проведення випробувань новітнього водоохоронного 
обладнання та технологій, норми контролю та методи підвищення 
ефективності роботи водоохоронних технологій; 

 особливості впливу екзогенних процесів на стан земель та 
техногенне руйнування ґрунтового покриву; 

 сучасні методи та технології захисту земель від промислового 
забруднення та екзогенних впливів; 

 методологію проведення випробувань новітнього обладнання і 
технологій охорони земель, норми контролю та методи підвищення 
ефективності роботи технологій захисту грунтів; 

 методи критеріальної оцінки стану атмосфери, водних екосистем 
та якості ґрунтів; 

 принципи забезпечення ефективності та надійності експлуатації 
пилогазоочисного, водоочисного обладнання та ґрунтозахисних систем; 

 принципи здійснення еколого-економічної оцінки виробничих 
процесів, водоохоронних технологій та технологій захисту атмосфери та земель. 

Результати навчання : 
 врахувати екологічні аспекти при проектуванні та експлуатації 

технологій захисту атмосфери, водоохоронних технологій, технологій 
надрокористування та ґрунтозахисних систем; 

 застосовувати сучасні методи, прилади та контрольно-
вимірювальну апаратуру для визначення складу й властивостей викидів в 



атмосферне повітря та стічних вод для проведення спостережень і здійснення 
контролю якості й стану компонентів довкілля; 

 використовувати сучасні методи оцінювання та прогнозування 
промислового впливу на стан та якість атмосферного повітря, водних об'єктів 
і земельних ресурсів; 

 використовувати програмні комплекси для підготовки вихідних 
даних і розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі 
атмосфери; 

 застосувати комп' ютерні інформаційні технології в екологічних 
дослідженнях стану земель та водних екосистем; 

 враховувати техніко-технологічні аспекти експлуатації 
пилогазоочисного обладнання, водоочисних споруд, ґрунтозахисних систем; 

 проводити оптимізаційні розрахунки й вибір режимів 
технологічних процесів, пов'язаних з викидами в атмосферу, утворенням 
стічних вод та забрудненням й руйнуванням земель; 

 здійснювати оптимізацію еколого-економічної ефективності 
заходів захисту атмосфери, водоохоронних і ґрунтозахисних технологій; 

 оцінювати еколого-технологічні й економічні наслідки 
застосування прийнятих рішень в сфері захисту атмосфери, охорони водних 
об'єктів і земель. 

Основними формами викладання навчального матеріалу з 
дисципліни «Технології захисту довкілля» є лекції, семінарські заняття та 
самостійна робота здобувачів вищої освіти.  

Вид підсумкового контролю – екзамен .  
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