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2.9. Заплановані результати навчання.  
Застосовувати профільні знання у виробничих умовах для використання і 

переробки відходів тваринництва, з метою збереження довкілля, підвищення 

рентабельності виробництва продукції тваринництва шляхом одержання 

відновлювальних джерел енергії.  

Вміти застосовувати збір і використання відходів тваринництва та організовувати 

технології одержувати біогазу, переробляючи відходи, вирощування вермикультури, 

виготовлення мінеральних добавок з відходів переробки тваринницької продукції   

Застосовувати біохімічні та мікробіологічні процеси ефективної переробки відході 

тваринництва шляхом компостування, одержання біопалива в парниках і теплицях.  

Використовувати різні методи органічних перетворень відходів тваринництва для 

виробництва білкових кормових добавок . 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  
Предмет, цілі та задачі дисципліни, класифікація відходів. Природа забруднюючих 

речовин, фізико-механічні властивості, хімічний склад. Мікробіологічна та санітарно-

гігієнічна характеристика відходів. Системи видалення гною із приміщень, споруди для 

приймання, карантинування, зберігання гною і гнойових стоків. Споруди і устаткування 

для розділення гною на фракції. Транспортування рідкого та напіврідкого гною, 

зберігання, гомогенізація, хімічні, фізичні, біологічні методи, технологічні схеми 

підготовки відходів до використання. Невловлювані газоподібні речовини, що 

викидаються без посередньо в повітря. Діоксиди вуглецю та азоту, аерозольні пилові 

частки, а також речовини, в основному розчинні, що скидаються із стічними водами у 

водні об'єкти (крім тих, які акумулюються і підлягають вивезенню у спеціально 

відведені місця складування). Залишки сільськогосподарського виробництва. Споруди 

і устаткування для біоферментації гною. Аеробна обробка стічних вод, анаеробна 

обробка  гною. Біологічна очистка гнойових стоків в біологічних ставках. Умови 

компостування та технологія виробництва компостів. Компостування гною. Гній - як 

сировина для приготування вельмикультури гною. Виробництво біогазу. Виробництво 

кормових добавок. Вирощування каліфорнійських черв’яків. Виробництво біогумусу. 

Відходи переробки сільськогосподарської сировини (жом, дефекат, меляса тощо); 

класифікації відходів. Наявність та характер бактеріальних спільнот інші шкідливі 

властивості відходів. величина і можливий характер забруднення зазначених об'єктів. 

Біотермічні методи. знезараження гною. Проблема утилізації біологічних відходів. 

Основними продуцентами біологічних відходів. У відходах тваринного походження 

термін зберігання збудників багатьох захворювань. Вплив на довкілля відходів 

тваринництва їх переробка. Проблема утилізації біологічних відходів Відходи сільських 

територій   
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2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль (ведення конспекту; опитування під час лабораторних робіт; 

виконання тестових завдань; захист лабораторних робіт; виконання індивідуальних 

завдань). 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Українська. 


