
Утилізація побутових і промислових відходів 

 

Тип дисципліни: 

вибіркова 

Семестр: 

восьмий  

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 16, практичні – 

16. 

Лектори: 

канд. тех. наук, доцент Сеньків В.М. 

Результати навчання: 

– демонструвати розуміння основних принципів управління природоохоронними діями 

та/або екологічними проектами;  

– розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із застосуванням 

загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду;  

– демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і обдуманого 

вибору шляхів їх вирішення;  

– брати участь у розробці та реалізації проектів, направлених на оптимальне управління та 

поводження з виробничими та муніципальними відходами;  

– брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження довкілля. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

– хімія,  

– фізика,  

– вища математика,  

– техноекологія,  

– загальна екологія. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Відходи та способи їх переробки. Утилізація побутових відходів. Польове компостування 

відходів. Компостування побутових відходів і осадів стічних вод. Сміттєпереробні заводи. 

Знезаражування відходів у біотермічних барабанах. Вилучення металів і пластмас з відходів. 

Сміттєспалювальні заводи. Піролізні установки переробки побутових відходів. Утилізація 

відходів гірничо-видобувної промисловості. Утилізація відходів видобутку вугілля. 

Утилізація відходів паливно-енергетичної, машинобудівної та металургійної промисловості. 

Утилізація формувальної землі. Утилізація металобрухту. Переробка відходів неорганічних 

виробництв. Утилізація відходів нафтопереробки і нафтохімії. Утилізація відходів 

виробництва гуми та пластмас. Утилізація відходів деревообробної та будівельної 

промисловості. Отримання штучних матеріалів на основі відходів деревини. Утилізація 

відходів цементного виробництва. Утилізація склобою ти бою кераміки. Утилізація 

некондиціонованих та бракованих будівельних виробів.  
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Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

– поточний контроль: виконання практичних робіт, виконання контрольних робіт; 

– підсумковий контроль: залік у восьмому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

екології та географії. 


