
                                               



 
 

 



                                  1.Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  –                       

3,0 

 

 

 

 

Галузь знань: 

18 «Виробництво та 

технології 

 
 
 

 

Нормативна 

 

 

Спеціальність: 

 181 «Харчові технології» 

 

Модулів – 3 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 

14  
3-й 4-й 

               Семестр 

Загальна кількість 

годин  – 90 

       6-й       7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3,3 

самостійної роботи 

студента – 2,7 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

 18 год. 2 год. 

Практичні, 

семінарські 

  

Лабораторні 

32 год. 6 год. 

Самостійна робота 

 40 год. 82 год. 

Індивідуальні 

завдання 

0 год. 0 год. 

Вид контролю:  

екзамен 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання -  1 : 1 

для заочної форми навчання –   



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 

Мета курсу (інтегральна компетентність) – вивчення основ 

екологічних знань, екологічної культури, дбайливого відношення до 

використання природних ресурсів. Вивчення причин виникнення 

екологічного забруднення технологічними процесами виробництва 

зернопереробної галузі і можливих шляхів його уникнення. 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

- Знання і розуміння предметної області та професійної діяльності. 

- Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

- Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

- Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел. 

- Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

- Навички здійснення безпечної діяльності. 

- Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

- Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

забезпечення здорового способу життя. 

- Здатність обирати та експлуатувати технологічне обладнання, складати 

апаратурно-технологічні схеми виробництва харчових продуктів. 

- Здатність розробляти та впроваджувати ефективні методи організації 

праці, нести відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або 

груп осіб.  

- Здатність формувати комунікаційну стратегію в галузі харчових 

технологій, вести професійну дискусію. 

- Здатність до розв’язання складних спеціалізованих задач та вирішення 

проблем в галузі харчових технологій на основі розуміння сутності їхнього 

виникнення. 

- Здатність аналізувати стан галузі, впроваджувати сучасні досягнення 

науки і техніки в галузі харчових виробництв. 

– Розуміння створення, способів вдосконалення, експлуатації систем 

очищення промислових викидів;  

–  Розуміння джерел впливу промислових підприємств на навколишнє 

середовище; 

–  Розуміння впливу технологічних процесів виробництва на навколишнє 

середовище; 

–  Здатність організації природоохоронної діяльності на підприємстві.  

Програмні результати навчання:  
- Знати і розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми 

в галузі харчових технологій. 



- Виявляти творчу ініціативу та підвищувати свій професійний рівень 

шляхом продовження освіти та самоосвіти. 

- Уміти застосовувати інформаційні та комунікаційні технології для 

інформаційного забезпечення професійної діяльності та проведення 

досліджень прикладного характеру. 

- Проводити пошук та обробку науково-технічної інформації з різних 

джерел та застосовувати її для вирішення конкретних технічних і 

технологічних завдань. 

- Підвищувати ефективність виробництва шляхом впровадження 

ресурсоощадних та конкурентоспроможних технологій, аналізувати стан і 

динаміку попиту на харчові продукти. 

- Дотримуватися правил техніки безпеки та проводити технічні та 

організаційні заходи щодо організації безпечних умов праці під час 

виробничої діяльності. 

- Організовувати процес утилізації відходів та забезпечувати 

екологічну чистоту виробництва. 

- Мати базові навички проведення теоретичних та/або 

експериментальних наукових досліджень, що виконуються індивідуально 

та/або у складі наукової групи. 

- Вміти укладати ділову документацію державною мовою. 

- Мати навички з організації роботи окремих виробничих підрозділів 

підприємства та координування їх діяльності. 

- Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства, вести 

здоровий спосіб життя. 

- Вміти розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати 

проблеми в галузі харчових технологій на основі розуміння сутності 

їхнього виникнення. 

- Вміти аналізувати стан галузі, впроваджувати сучасні досягнення 

науки і техніки в галузі харчових виробництв. 



 

3. Програма навчальної дисципліни  

  
Модуль 1. ЗАХИСТ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ВІД 

ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ 

 

    Змістовий модуль 1. Вступ. Теоретичні основи промислової екології. 

Предмет промислової екології та її місце в системі загальної екології. Головні 

екологічні закони. 

Змістовий модуль 2. Навколишнє середовище на промислових 

підприємствах. Види забруднення навколишнього середовища. Природне і 

антропогенне забруднення. Енергетичне забруднення довкілля. Фізичне, 

механічне, біологічне, геологічне, хімічне антропогенні забруднення. 

Змістовий модуль 3. Основні види енергетичного забруднення 

довкілля. Теплове забруднення. Віброакустичне забруднення. Радіоактивне 

забруднення та іонізуючі випромінювання. 

Змістовий модуль 4. Загальна характеристика викидів в атмосферу. 

Групи антропогенних викидів в атмосферу. Основні шляхи зниження 

забруднення повітряного середовища. Вивчення систем очищення викидів в 

атмосферу. 

    Змістовий модуль 5. Захист атмосферного повітря від викидів 

промислового газу. Очищення викидів газо- і пароподібних домішок. 

Апарати сухого очищення газів від пилу. Електрофільтри. Установки 

мокрого очищення газів. Метод абсорбції, адсорбції, десорбції, хемосорбції, 

каталітичний та біохімічний методи очищення. Метод термічної 

нейтралізації. Вибір типу очисних пристроїв та фільтрів. 

 

Модуль 2. ЗАХИСТ ВОДНИХ І ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВІД 

ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ 

 

   Змістовий модуль 6. Основні джерела забруднення водоймищ. 

Джерела забруднення атмосфери. Забруднення природних вод України. 

Основні види стічних вод. Особливості забруднення побутовими стічними 

водами. 

  Змістовий модуль 7. Механічні методи очищення стічних вод. Хімічні 

та фізико-хімічні методи очищення стічних вод. Проціджування та 

відстоювання. Нафтовловлення, усереднення. Виділення механічних домішок 

у полі дії відцентрових сил та фільтрування. Хімічні методи очищення 

стічних вод. Фізико-хімічні методи очищення стічних вод. 

   Змістовий модуль 8. Біологічне та термічне очищення стічних вод. 

Біологічне очищення стічних вод. Термічне очищення стічних вод. 

    Змістовий модуль 9. Захист літосфери. Ґрунти та поверхня землі. 

Раціональне використання земельних надр. Охорона ґрунтів. 

 



 

Модуль 3. УТИЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ. ОХОРОНА 

ДОВКІЛЛЯ ТА ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ  

 

Змістовий модуль 10. Створення маловідходних та безвідходних 

технологічних процесів. Замкнені технологічні процеси.  Антропогенний 

циклічний коло обіг речовин та енергії. Безвідходні та маловідходні 

технології. Способи знешкодження, утилізації та захоронення токсичних 

відходів. Основні шляхи створення замкнених технологічних процесів. 

Загальні принципи створення оборотних систем водопостачання 

підприємств. 

Змістовий модуль 11. Системи перероблення та утилізації 

промислових відходів. Переробка та утилізація відходів хімічних 

виробництв. Переробка відпрацьованих олив, вторинних паливо-

енергетичних матеріалів. 

Змістовий модуль 12. Контроль стану навколишнього середовища та 

оцінювання промислового впливу на довкілля. Екологічний моніторинг. 

Екологічна експертиза та паспортизація підприємств. Економічне 

оцінювання екологічних збитків. Моделювання і прогнозування процесів у 

навколишньому середовищі. Екологічний моніторинг. 

Змістовий модуль 13. Основні напрямки діяльності щодо захисту 

довкілля від промислового забруднення. Правові аспекти забезпечення 

екологічної безпеки в Україні. Забезпечення належного рівня екологічної 

безпеки промислових підприємств. 

Змістовий модуль 14. Міжнародне співробітництво в галузі охорони 

навколишнього середовища. Вплив промисловості на біосферу. Політика 

та основні завдання міжнародного співробітництва в галузі охорони 

навколишнього середовища. Міжнародні неурядові організації та програми. 

Основні пріоритети навколишнього природного середовища і раціонального 

використання природних ресурсів. Екологічна конверсія антропогенної 

діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. Захист атмосферного повітря від  

техногенного забруднення 

Змістовий модуль 1. 
Вступ. Теоретичні 

основи промислової 

екології. 

4 1    3 6 1    5 

Змістовий модуль 2. 

Навколишнє 

середовище на 

промислових 

підприємствах. 

5 2    3 6 1    5 

Змістовий модуль 

3. Основні види 

енергетичного 

забруднення 

довкілля. 

5 2    3 5     5 

Змістовий модуль 4. 

Загальна 

характеристика 

викидів в атмосферу. 

5 2    3 5     5 

Змістовий модуль 5. 
Захист атмосферного 

повітря від викидів 

промислового газу. 

Очищення викидів 

газо- і пароподібних 

домішок. 

9 2  4  3 7   2  5 

Разом за модулем  1 28 9  4  15 29 2  2  25 

Модуль 2. Захист водних і земельних ресурсів від техногенного забруднення 

Змістовий модуль 

6. Основні джерела 

забруднення 

водоймищ. 

3 1    2 7     7 

Змістовий модуль 

7.  Механічні 

методи очищення 

8 1  4  3 9   2  7 



стічних вод. 

Хімічні та фізико-

хімічні методи 

очищення стічних 

вод. 

Змістовий модуль 

8. Біологічне та 

термічне очищення 

стічних вод. 

3 1    2 7     7 

Змістовий модуль 

9. Захист 

літосфери. 

8 1  4  3 7     7 

Разом за модулем 

2 

22 4  8  10 30   2  28 

Модуль 3. Утилізація промислових відходів. Охорона довкілля та 

екологічний моніторинг 

Змістовий модуль 

10. Створення 

маловідходних та 

безвідход-них 

технолог-гічних 

процесів. Замкнені 

технологічні 

процеси.   

4 1    3 7     7 

Змістовий модуль 

11.  Системи 

перероблення та 

утилізації 

промислових 

відходів. 

8 1  4  3 9   2  7 

Змістовий модуль 

12. Контроль стану 

навколишнього 

середовища та 

оцінювання 

промислового 

впливу на довкілля. 

Екологічний 

моніторинг. 

7 1  4  2 5     5 

Змістовий модуль 

13. Основні 

напрямки діяльності 

щодо захисту 

довкілля від 

11 1  6  4 5     5 



промислового 

забруднення. 

Змістовий модуль 

14. Міжнародне 

співробітництво в 

галузі охорони 

навколишнього 

середовища. Вплив 

промисловості на 

біосферу. 

10 1  6  3 5     5 

Разом за модулем 3 40 5  20  15 31   2  29 

Усього годин за 

курсом 

90 18  32  40 90 2  6  82 

                      5. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

                                            Назва теми Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Модуль 1. Змістовий модуль 5: Очищення 

атмосферного повітря за допомогою використання 

сучасних повітряних фільтрів 

4 2 

2 Модуль 2. Змістовий модуль 7. Способи очищення води 

від забруднювачів 

4 2 

3 Модуль 2. Змістовий модуль 9. Сучасні способи 

очистки ґрунтів 

4 - 

4 Модуль 3.  Змістовий модуль 11. Використання 

вторинних ресурсів (промислових відходів) 

4 2 

5. Модуль 3. Змістовий модуль 12. Система показників, 

що характеризують рівень використання на підприємстві 

природних ресурсів 

4 - 

6 Модуль 3. Змістовий модуль 13. Паспортизація 

екологічно небезпечних територій 

6 - 

7 Модуль 3. Змістовий модуль 14. Визначення розмірів 

плати за забруднення ґрунтів 

6 - 

                                       Р а з о м 32 6 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

 

1 

Модуль 1. Захист атмосферного повітря від 

техногенного забруднення  
Основні екологічні проблеми та причини їх 

виникнення 

Глобальні проблеми екології 

Екологія – наукова база охорони навколишнього 

середовища 

   

 

15 

 

 

25 

 

2 

Модуль 2. Захист водних і земельних ресурсів від 

техногенного забруднення 
Водні ресурси та екосистема 

Земельні ресурси 

Корисні копалини 

 

 

 

10 

 

 

 

28 

 

3 Модуль 3. Утилізація промислових відходів. 

Охорона довкілля та екологічний моніторинг 

Загальна характеристика основних способів 

підготовки та переробки промислових твердих 

відходів 

Організація процесу паспортизації, відповідальні 

особи, оформлення документації 
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7. Індивідуальні завдання 

  

    До  індивідуального завдання віднесено такий вид самостійного 

опрацювання матеріалу, як написання реферату з відповідної теми 

змістового модуля. На початку семестру студент отримує тему для виконання 

реферату у викладача дисципліни. За темою отриманого реферату студент-

виконавець виступає з короткою доповіддю (5–7 хвилин).  У обговоренні 

може взяти участь будь-який студент групи. 

   За належне оформлення тексту реферату, змістовне повідомлення 

його матеріалів на занятті (лабораторне, семінарське) автор може отримати 

до 10 балів, активні учасники дискусії за цими матеріалами – до 2 балів. 

 

 

 

 

 

 



7.1. Тематика рефератів з дисципліни 

«Промислова екологія зернопереробних підприємств галузі» 

Модуль 1. 

Захист атмосферного повітря від техногенного забруднення 
Реферат 1. Основні екологічні проблеми та причини їх виникнення 

Реферат 2. Глобальні проблеми екології 

Реферат 3. Екологія – наукова база охорони навколишнього середовища 

Реферат 4. Водні ресурси та екосистема 

Реферат 5. Земельні ресурси 

Реферат 6. Корисні копалини 

Реферат 7. Атмосферне повітря 

Реферат 8. Заповідна справа. Збереження біорізноманіття. 

Модуль 2. 

Захист водних і земельних ресурсів від техногенного забруднення 

 

Реферат 9. Техногенні катастрофи та стихійні лиха 

Реферат 10. Екологічні катастрофи під час надзвичайних подій 

Реферат 11. Концепція стійкого розвитку 

Реферат 12. Визначення збитків, що завдаються навколишньому середовищу 

господарською діяльністю промислових підприємств 

Реферат 13. Ефективність заходів з охорони навколишнього природного 

середовища 

Реферат 14. Джерела шуму та вібрації на промислових підприємствах 

Реферат 15. Захист довкілля від електромагнітних полів 

Модуль 3 

Утилізація промислових відходів. 

Охорона довкілля та екологічний моніторинг 

 

Реферат 16. Оцінка екологічних збитків 

Реферат 17. Загальна характеристика основних способів підготовки та 

переробки промислових твердих відходів 

Реферат 18. Причини необхідності екологічної паспортизації природних і 

антропогенних об’єктів 

Реферат 19. Організація процесу паспортизації, відповідальні особи, 

оформлення документації 

 

                                            8. Методи навчання 

  

    В рамках вивчення дисципліни «Промислова екологія» передбачається 

проведення занять таких видів: лекції  (18 годин),  лабораторні заняття             

(32 годин),  самостійна робота (20 години), яка включає не лише підготовку 

до виконання практичних занять, але й  написання та оформлення рефератів. 

 



 
                                   9. Методи контролю 

 
Серед пріоритетних напрямів контролю рівня засвоєння студентами  

матеріалу з курсу «Промислова екологія зернопереробних підприємств 
галузі» в основному виділяються такі: 

 – поточний, де виводиться оцінка ефективності проведення кожного 
лабораторного  (семінарського, практичного) заняття, а саме: рівня 

підготовки до його проведення, ступеню  володіння винесеним на це 
заняття матеріалом, відповідей на тестові запитання, активності в 
обговоренні рефератів, винесених на заняття, чітке виконання, оформлення 
і вчасний захист лабораторної роботи та оцінка за рівень виконання, зміст і 
оформлення реферату. Доповідь (в межах 5–7 хв.)  за його темою 
проводиться на лабораторному занятті; 

- підсумковий, щодо його проведення, то він може проводитися у 
вигляді усного екзамену. 

 

10. Розподіл балів, що отримують студенти  

 
В процесі вивчення дисципліни «Технологічна експертиза виробництва 

зернових продуктів» проводиться як поточний так і підсумковий (екзамен) 
контроль з метою об’єктивної оцінки знань студентів. 

На лабораторних заняттях студент може отримати максимум 10 балів, а 
саме: за присутність на занятті, чітке виконання і оформлення, за вчасний 
захист лабораторної роботи нараховується максимум 3–4 бали, решту балів 
студент може отримати даючи відповіді при опитуванні (може проводитися 
шляхом тестування), за участь в дискусії при обговоренні реферату колеги. 

За належне оформлення тексту реферату, змістовне повідомлення його 
матеріалів на занятті (лабораторне, семінарське) автор може отримати до 10 
балів. 

Таким чином, за підсумком поточного контролю, студент може 
отримати максимум 70 балів – 7 лабораторних занять, що охоплюють 14 
змістових модулів, кожний із них, відповідно до складності, може бути 
оцінено до 10 балів. 

На підсумковий контроль (екзамен) відводиться  30 балів, які студенту 
можуть бути нараховані за результатами екзамену або тестування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.1. Розподіл балів, які отримують студенти  

  Поточне тестування та самостійна робота 

Е
к

за
м

ен
 

Сума 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

30 100 ЗМ5 ЗМ7 ЗМ9 ЗМ11 ЗМ12 ЗМ13 ЗМ14 

10 10 10 10 10 10 10 

                ЗМ1, ЗМ2 ... ЗМ4 – змістові модулі.      

 

Шкала оцінювання: національна та  ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диф. 

заліку, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

                              

11. Методичне забезпечення 

 

   1. Герасимчук О.П. Промислова екологія: Метод. вказівки [для студентів 

ВНЗ з напряму підготовки Харчові технології та інженерія за освітньо-

кваліфікаційним рівнем – бакалавр ]  / О.П. Герасимчук. – Умань: 2017. – 45 

с. 

   2. Герасимчук О.П. Промислова екологія. Методичні вказівки до виконання 

самостійної роботи студентів ОКР бакалавр за напрямом підготовки Харчові 

технології та інженерія / О.П.Герасимчук. –– Умань: 2017 – 8 с. 

   3. Герасимчук О.П. Промислова екологія. Ехнологія. Конспект лекцій для 

студентів напряму підготовки Харчові технології та інженерія за ОКР 

бакалавр // О.П. Герасимчук – Умань, 2017. – 250 с. 



12. Рекомендована література 

Основна 

1. Авраменко С.Х., Гуляєв В.М., Волошин М.Д. Екологія міських систем 
та основних виробництв промисловості. Приклади і задачі. – 
Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2007. – 420 с.  

Додаткова 

2. Голубев И.Р., Новиков Ю.В. Окружающая среда и транспорт. – М. 
Транспорт, 1987 – 207с. 

3. Іванов В.Н. и др. Экология и автомобилизация. - К. : Будивельник,1990. 

– 128с. 

4. Экологические основы строительного производства /                          

Гаев А.Я.,Нарижная В.Е.и др. – Свердловск, Уральск. ун-т., 1990. – 180с. 

5. Авраменко С.Х., Волошин М.Д.та ін. Приклади та задачі по основам 

промислової екології. –  Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2000. 128 с. 

7. Харьковский Б.Т.Основы промышленной экологии. К.: ИСИО,1983.–

100 с. 

8. Луканин В.Н., Трофименко Ю.В. Промышленно-транспортная 

экология. – М.: Высш. шк., 2001. 273 с. 

9. Руденко С.С., Костишин С.С. та ін. Загальна екологія. Практичний 

курс. – Чернівці: Рута, 2002. 

10. Білявський  Г.О.,   Фурдуй  Р.С.,  Костіков  І  Ю.   Основи   

екології. – К.:Либідь,2004. – 408 с. 

11. Канило П.М. Бей И.С., Ровенский А.И. Автомобиль и окружающая 

среда. – Харьков : Прапор, 2000. – 304 с. 

12. Методика визначення розмірів плати і стягнення платежів за 

забруднення навколишнього середовища України. К.: Мінохорони навкол. 

прир.серед. України. – Наказ від 16 квітня 1993 за № 35. 

13. Нормативи збору за забруднення навколишнього природного 

середовища. К.: Каб. Мін. України. – Пост.від 28 березня 2003 р. за № 402.  

14. Временная типовая методика определения экономической 

эффективности осуществления природоохранньх мероприятий и оценки 

экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением 

окружающей средь . – М: АМ СССР, Экономика, 1986. –  94 с. 

15. Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні 

державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне  повітря.  –  К.:   Наказ  №  38  від   18.05.95  р.  Мінохорони 

навколишнього середовища та ядерної безпеки, 1995. 16 с. 

16. Царенко О.М. та ін. Основи екології та економіка 

природокористування. – Суми: Університетська книга, 2001. – 326 с. 

17. Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних 

державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне 

використання водних ресурсів. –  Наказ №37 Каб .Мін. від 18.05.1995 р. – К.: 

1995. – 21 с. 
 
 
 


