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1. Опис навчальної дисципліни 

«Управління і поводження з відходами в галузі» 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

10 «Природничі науки» Нормативна 

 

Модулів – 2 

Спеціальність  

101 «Екологія» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 
1-й 1-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 1,9 

самостійної роботи 

студента – 6,1 

Освітній ступінь 

магістр 

14 год. 8 год. 

Практичні 

14 год. 4 год. 

Самостійна робота 

92 год. 108 год. 

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної  становить 

(%): 

- для денної форми навчання – 23,3:76,7. 

- для заочної форми навчання – 10:90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета (інтегральна компетентність) - здатність розв’язувати складні 

задачі і проблеми у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого 

природокористування при здійсненні професійної діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій, та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов та 

вимог. 

Основними завданнями вивчення дисципліни: «Управління та 

поводження з відходами в галузі» є: навчити методам та заходам переробки і 

утилізації побутових відходів та важніших галузей 

промисловості - металургійної, коксохімічної, хімічної, будівної, 

машинобудівної, нафтової та ін; новим ефективним технологіям, організації 

безвідходних виробництв, вибору оптимальних режимів для зменшення 

відходів або використання їх як вторинної сировини. 

Загальні компетентності: 

- здатність розробляти та управляти проектами.  

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

- здатність до виконання дослідницької роботи з елементами наукової 

новизни. 

 Спеціальні (фахові)  компетентності 

 - обізнаність на рівні новітніх досягнень, необхідних для 

дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, охорони 

довкілля та збалансованого природокористування.  

 - здатність до використання принципів, методів та організаційних 

процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності.  

 - здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та 

нефахівців. 

 - здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного 

стану, захистом довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах 

неповної інформації та суперечливих вимог.   

 - здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі 

інноваційних підходів у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого 

природокористування.  

 - здатність самостійно розробляти екологічні проекти шляхом 

творчого застосування існуючих та генерування нових ідей. 

 Програмні результати навчання: 

 - знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про 

довкілля.   

 - уміти використовувати концептуальні екологічні закономірності у 

професійній діяльності.   

 - знати на рівні новітніх досягнень основні концепції 

природознавства, сталого розвитку і методології наукового пізнання.   

 - знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, 



розробки та реалізації соціально-значущих екологічних проектів в умовах 

суперечливих вимог.  

 - демонструвати здатність до організації колективної діяльності та 

реалізації комплексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних 

ресурсів та часових обмежень.  

 - знати новітні методи та інструментальні засоби екологічних 

досліджень, у тому числі методи та засоби математичного і 

геоінформаційного моделювання.   

 - демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів 

захисту навколишнього середовища.   

 - уміти оцінювати ландшафтне і біологічне різноманіття та 

аналізувати наслідки антропогенного впливу на природні  середовища.   

 - уміти оцінювати потенційний вплив техногенних об’єктів та 

господарської діяльності на довкілля.   

 - вибирати оптимальну стратегію господарювання та/або 

природокористування в залежності від екологічних умов.  

 - критично осмислювати теорії, принципи, методи і поняття з різних 

предметних галузей для вирішення теоретичних задач і проблем екології.   

 - уміти самостійно планувати виконання дослідницького завдання та 

формулювати висновки за його результатами.  

 - володіти основами виконання екологічних досліджень та 

екологоекспертної оцінки впливу на довкілля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 



Модуль 1. Відходи: утворення, класифікація, вплив на навколишнє 

природне середовище 

Змістовий модуль 1. Вступ 

Тема 1. Забруднення навколишнього середовища побутовими і 

промисловими відходами. 

Тема 2. Розробка регіональних програм поводження з відходами на основі 

європейського досвіду.  

Тема 3. Промислові відходи і поводження з ними 

Змістовий модуль 2. Інструменти управління радіоактивними відходами 

та відходами хімічної промисловості 

Тема 4. Поводження з радіоактивними відходами. 

Тема 5. Утилізація відходів хімічного виробництва 

Змістовий модуль 3. Утилізація промислових відходів 

Тема 6. Утилізація промислових відходів 

Тема 7. Утилізація відходів металургійного комплексу 

Модуль 2. Державна система управління відходами 

Змістовий модуль 4. Особливості побудови систем управління та 

поводження з відходами 

Тема 8. Державна система управління відходами 

Тема 9. Нормативно-законодавча база з питань поводження з відходами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 



Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п ла

б 

ін

д 

с.р. л п лаб інд с

.

р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 1

3 

Модуль 1. Відходи: утворення, класифікація, вплив на навколишнє 

природне середовище 

Змістовий модуль 1. Вступ 

Тема 1. 

Забруднення 

навколишнього 

середовища 

побутовими і 

промисловими 

відходами. 

8 1 2 – – 5 12 2 2 – – 8 

Тема 2. Розробка 

регіональних 

програм 

поводження з 

відходами на 

основі 

європейського 

досвіду.  

13 1 2 – – 10 10 2 – – – 8 

Тема 3. 

Промислові 

відходи і 

поводження з 

ними 

 

13 1 2  – 10 8 – – – – 8 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

34 3 6 – – 25 30 4 – – – 24 

Змістовий модуль 2. Інструменти управління радіоактивними відходами 

та відходами хімічної промисловості 

Тема 4. 

Поводження з 

радіоактивними 

відходами. 

14 2 2 – – 10 10 2 – – – 8 

Тема 5. 

Утилізація 
14 2 2 – – 10 12 – – – – 12 



відходів 

хімічного 

виробництва 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

28 4 4   20 22 2    20 

Змістовий модуль 3. Утилізація промислових відходів 

Тема 6. 

Утилізація 

промислових 

відходів 

9 2 2   5 16     16 

Тема 7. 

Утилізація 

відходів 

металургійного 

комплексу 

14 2 2   10 16     16 

Разом за 

змістовим 

модулем 3 

23 4 4   15 32     32 

Разом за модулем 

1 
85 11 14   60 104     76 

Модуль 2. Державна система управління відходами 

Змістовий модуль 4. Особливості побудови систем управління та 

поводження з відходами 

Тема 8. 

Державна 

система 

управління 

відходами 

17 1    16 20 2 2   16 

Тема 9. 

Нормативно-

законодавча база 

з питань 

поводження з 

відходами 

18 2    16 16     16 

Разом за 

змістовим 

модулем 4 

35 3    32 36 2 2 – – 32 

Разом за модулем 

2 
35 3    32 36 2 2 – – 32 

Усього годин 120 14 14   92 120 8 4 – – 108 

 

 

5. Теми семінарських занять 



Непередбачено навчальним планом. 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 
Вологість, щільність, абразивність, корозійні та 

компресійні властивості ТПВ 
2 2 

2 Транспортування та захоронення ТПВ 2 2 

3 Відходи гірничо-металургійного комплексу 2  

4 Відходи паливно-енергетичного комплексу 2  

5 
Відходи хімічної промисловості. Відходи будівництва 

та промисловості будівельних матеріалів 
2  

6 
Відходи машинобудівного та транспортного 

комплексів 
2  

7 
Відходи деревообробної та лісової промисловості. 

Відходи сільського господарства 
2  

 Разом 14 4 

 

7. Теми лабораторних занять 

Непередбачено навчальним планом. 

 

8. Самостійна робота 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Утилізація відходів паливно-енергетичного комплексу. 13 15 

2 Утилізація відходів металургійного комплексу 13 15 

3 Утилізація відходів машинобудівного комплексу  13 15 

4 
Утилізація відходів виробництва фосфору, фосфорної 

кислоти  і фосфорних добрив  
13 15 

5 Утилізація відходів коксохімічного виробництва.  13 15 



6 Відходи виробництва і споживання пластмас  13 15 

7 Утилізація відходів переробки деревини 14 18 

 Разом 92 108 

9. Індивідуальні завдання 

Непередбачено навчальним планом. 

 

10. Методи навчання 

1. Пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний метод) - 

викладач організовує сприймання та усвідомлення студентами інформації, а 

студенти здійснюють сприймання (рецепцію), осмислення і 

запамʼятовування її. 

2. Репродуктивний – викладач дає завдання, у процесі якого студенти 

здобувають вміння застосовувати знання за зразком. 

3. Дослідницький – викладач ставить перед студентами проблему, а ті 

вирішують її самостійно, висуваючи ідеї, перевіряючи їх, підбираючи для 

цього джерела інформації, матеріали тощо. 

4. ІнформацІйно-рецептивний метод: передбачає передачу знань у готовому 

вигляді (слово-наочність), сприяє розвитку уваги студентів. 

5. Проблемний метод: викладач показує зародження істини конкретної науки, 

демонструючи еталон проблемного мислення. Засвоюються засіб та логіка 

розв’язання проблем, розвивається логічне мислення, формується інтерес до 

навчальної роботи. 

6. Евристичний метод: викладач організовує та спрямовує думки студентів до 

самостійного розв’язання проблеми, сприяє переходу знань у переконання. 

Формує вміння самостійно здобувати знання, сприяє розвитку логічного 

мислення, виховує інтерес до науково-пошукової діяльності. 

 

11. Методи контролю 

Усне та письмове опитування, тестування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточний (модульний) контроль 

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
 

Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 
Змістовий модуль 3 

Змістовий 

модуль 4 

30 100 

Т
1

 

Т
2

 

Т
3

 

Т
4

 

Т
5

 

Т
6

 

Т
7

 

Т
8

 

Т
9

 

Т
1

0
 

Т
1

1
 

Т
1

2
 

Т
1

3
 

Т
1

4
 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Т1, Т2 ... Т14 - теми змістових модулів. 

 

Розподіл балів за виконання курсового проекту  

 

Виконання курсової 

роботи 
Захист курсової роботи Сума 

70 30 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 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 

 



13. Методичне забезпечення 

1. Нормативні документи (робоча програма). 

2. Навчальні посібники. 

3. Підручники. 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Гриценко А.В. Технологические основы промышленной переработки 

отходов мегаполиса: Учебное пособие. Харьков: ХНАДУ, 2005. 340с. 

2. Федоренко О.І. Утилізація та рекуперація відходів. К. Х., ДЕІ-ГТІ, 

2005. 460с. 

 

Допоміжна 

1. Постанова КМУ України від 1 березня 1999 р. N 303 «Про затвердження 

Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього 

природного середовища і стягнення цього збору»1. Основні напрямки 

державної політики України в галузі охорони довкілля, використання 

природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Затверджено 

Постановою ВР від 05.03.98 №188/98 – ВР.-Д., ВАТ”УкрНТЕК”, 1998. – 80 с. 

2. Методичні рекомендації про порядок проведення інспекторських 

перевірок з дотримання природокористувачами  вимог законодавства з 

охорони навколишнього середовища. – Мінприроди України, Київ, 1994. – 32 

с. 

3. Методичні вказівки про порядок притягнення до адміністративної 

відповідальності порушників природоохоронного законодавства. – 

Мінприроди України, Київ, 1994. – 32 с. 

4. Белов С. В. Охрана окружающей среды. / С. В. Белов. – М.: Высшая школа, 

1991 – 304 с. 

5. Костров М. М. Державний екологічний контроль / М. М. Костров, 

В. К. Сівак, В. Д. Солодкий. – Чернівці, Зелена Буковина, 2006 – 386 с. 

 

15. Інформаційні ресурси 

1. http://www.hydroecology.chnu.edu.ua 

2. http://ua.textreferat.com 

3. http://ukrref.com 

4. http://bookdn.com 

5. http://sites.znu.edu.ua. 
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