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1. Мета дисципліни 

Підготовка висококваліфікованих фахівців, які мають теоретичні знання та 

практичні навички щодо розробки, впровадження та експлуатації сучасних 

ресурсо- та енергоощадних технологій поводження з відходами та здатні 

використовувати їх в своїй професійній діяльності. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 
 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на: навчальні дисципліни 

«Системи комплексного управління відходами», «Еколого-енергетична безпека 

міст та відновлювана енергетика». 

 

3. Результати навчання 
 

Програмний 

результат 

навчання 

Методи навчання Форми оцінювання 

Результати 

навчання за 

дисципліною  
ВПР02. 

Обґрунтовувати і 

впроваджувати заходи 

з екологізації сфери 

енергетики, 

використання 

маловідходних і 

безвідходних 

технологій, еколого-

енергетичного 

діагностування і 

підвищення ресурсо- 

та енергоефективності 

об'єктів техносфери. 

Словесні, наочні, 

практичні, 

репродуктивні, 

аналітичні. Лекції-

візуалізації, аналіз 

конкретних ситуацій, 

рішення задач, 

самостійна робота. 

Опитування. 

Контрольні роботи. 

Розв’язання задач. 

Поточний модульний 

контроль. 

Екзаменаційні білети 

Вміння 

впроваджувати заходи 

з екологізації сфери 

енергетики, вміння 

користуватись 

маловідходними та 

безвідходними 

технологіями. 

 
 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 Технології переробки та утилізації відходів 

Змістовий модуль 1 Використання відходів як вторинної сировини 

відходи як вторинна сировина, техногенні родовища, виробничо-технічні та 

економічні передумови переробки та утилізації вторинної сировини, промислові 

відходи як вторинна сировина 

Змістовий модуль 2 Технології відновлення енергії з відходів 

Відновлення енергії з відходів, термічне перероблення відходів, біогаз, RDF та 

SRF паливо, впровадження світового досвіду в Україні. 

Змістовий модуль 3 Впровадження ресурсо- та енергоощадних технологій 
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5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 180 34 34 - 112 

Змістовий модуль 1 45 10 10 - 25 

Змістовий модуль 2   60 10 10 - 40 

Змістовий модуль 3   60 14 14 - 32 

Підсумковий контроль 15 - - - 15 
 

 

6. Теми лекцій  

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 
Відходи як вторинна 

сировина 

Види вторинної сировини, властивості, 

характеристики, потенціал утворення, 

перспективи використання 

4 

Техногенні родовища Поняття, види, місцезнаходження, 

можливості використання 
2 

Технології, виробничо-

технічні та економічні 

передумови переробки та 

утилізації вторинної 

сировини 

Технології переробки відходів скла, 

полімерів, паперу та картону, органічних 

відходів 

Економічні передумови 

Виробничо-технічні передумови 

2 

Промислові відходи як 

вторинна сировина 

Утворення вторинної сировини на 

підприємствах міста, регіону, країни 
2 

Змістовий модуль 2 
Відновлення енергії з 

відходів 

Технології Waste-to-energy 2 

Термічне перероблення 

відходів 

Термічна переробка на решітці, киплячий 

шар, обертова піч, газифікація, піроліз 
2 

Біогаз Механізми утворення, властивості, 

перспективи використання,  
2 

RDF та SRF паливо Властивості, сировина для отримання, 

технології створення та спалювання, 

технічні, екологічні та економічні 

переваги та недоліки 

2 

Можливості впровадження 

світового досвіду в Україні 

Технології, законодавство, обсяги 

впровадження 
2 

Змістовий модуль 3 
Маловідходні та 

безвідходні технології 
 2 

Концепція Zero Waste  2 
Законодавчо-нормативне 

підгрунтя для 

впровадження ресурсо- та 

енергоощадних технологій 

 2 
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Інновації в сфері 

поводження з відходами 
 2 

Механізми впровадження 

інноваційних технологій 

поводження з відходами  

 2 

Створення та розвиток 

інфраструктури для 

використання відходів як 

вторинної сировини 

Матеріально-технічна база для 

впровадження переробки та утилізації 

вторинної сировини у складі відходів 

Створення територіальної системи 

перероблення відходів 

Економічні, екологічні, соціальні аспекти 

функціонування системи переробки та 

утилізації відходів 

4 
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7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст (план) 
Кількість ауд. 

годин 

Змістовий модуль 1 

Розрахунок та вибір 

технологічного 

обладнання для вилучення 

вторинної сировини 

Вирішення задач за темою 2 

Розрахунок та вибір 

технологічного 

обладнання для 

перероблення вторинної 

сировини 

Вирішення задач за темою 2 

Потенціал використання 

техногенних родовищ в 

Україні 

 2 

Оцінка потенціалу 

утворення вторинної 

сировини на 

підприємствах міста, 

регіону, країни 

 4 

Змістовий модуль 2 

Технології Waste-to-energy Основні принципи, сфери застосування 2 

Розрахунки основних 

параметрів підприємств та 

обладнання з 

перероблення відходів в 

енергію 

Сміттєспалювальні заводи 

Піролізні установки 

Перероблення біогазу 

Виготовлення RDF та SRF палива 

Вимоги до обладнання 

 

6 

Приклади застосування 

технологій Waste-to-energy 

в Україні та світі 

 2 

Змістовий модуль 3 

Приклади застосування 

мало- та безвідходних 

технологій в Україні та 

світі 

 2 

Можливості впровадження 

концепції Zero Waste на 

підприємствах України  

 2 

Аналіз законодавчо-

нормативної бази для 

впровадження ресурсо- та 

енергоощадних технологій 

 4 

Економічні, екологічні, 

соціальні аспекти 

функціонування системи 

переробки та утилізації 

відходів 

 2 
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8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 
Не передбачено 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 
Передбачається застосування наступних методів контролю: усне та письмове опитування за 

пройденим теоретичним матеріалом, контрольні роботи, написання есе, прослуховування 

доповідей із самостійно вивчених тем, вирішення кейсів тощо.  

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 100 35 - 35 

Змістовий модуль 1 20 10 - 10 

Змістовий модуль 2   25 15 - 10 

Змістовий модуль 3   25 10 - 15 

Підсумковий контроль 30 - - - 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 
 

Види завдань та засоби контролю 

 
Розподіл балів 

Змістовий модуль 1 20 

Практичне завдання №1 3 

Практичне завдання №2 3 

Практичне завдання №3 4 

Завдання до самостійної роботи №1 4 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ1 6 

Змістовий модуль 2 25 

Практичне завдання №4 3 

Практичне завдання №5 4 

Завдання до самостійної роботи №2 5 

Завдання до самостійної роботи №3 5 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ2 8 

Змістовий модуль 3 25 

Практичне завдання №6 3 

Практичне завдання №7 3 

Практичне завдання №8 3 

Завдання до самостійної роботи №4 4 

Завдання до самостійної роботи №5 4 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ3 8 

Підсумковий контроль – екзамен 30 

Теоретичне питання 1 10 

Теоретичне питання 2 10 

Задача 10 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 
1. Сталінська І. В. Ресурсо- та енергоощадні технології поводження з відходами: конспект 

лекцій для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання другого (магістерського) 

освітнього рівня спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища / І. В. 

Сталінська, О.В. Хандогіна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – [Рукопис]. 

2.  Хандогіна О.В. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення 

практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни 

«Ресурсо- та енергоощадні технології поводження з відходами» (для студентів 1 курсу денної і 

заочної форм навчання другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності 183 – 

Технології захисту навколишнього середовища) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. 

О. М. Бекетова ; уклад. : О. В. Хандогіна. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2020. – 

[Рукопис]. 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 
1. А.В. Гриценко, Н.П. Горох, И.В. Коринько и др. Техно-логические основы 

промышленной переработки отходов мегаполиса: Учебное пособие. – Харьков: ХНАДУ, 2005. 

– 340 с. 

2. .Н. Бабаев, Н.П. Горох, И.В. Коринько и др. Полимер-ные отходы в коммунальном 

хозяйстве города. Учебное пособие. – Харьков: ХНАГХ, 2004. – 376 с. 

3. Л.Я.  Шубов,  М.Е.  Ставровский,  Д.В.  Шехирев.  Техно-логии  отходов  

(Технологические  процессы  в  сервисе). Учебник. – ГОУВПО «МГУС». – М., 2006. – 410 с. 

4. Бабаев, В. Н., Горох, Н. П., & Коринько, И. В. (2010). Концепция экологизации и 

энергоресурсосбережения в системе управления отходами мегаполиса. Eastern-European Journal 

of Enterprise Technologies, 4(8), 51-59. 

5. Закон України «Про відходи» (No 187/98-ВР від 05.03.1998 року, із змінами). 

6. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»(1264-12). 

7. Закон   України «Про   забезпечення   санітарного   та   епідемічного благополуччя  

населення»(4004-12). 

8. Закон України «Проповодження з радіоактивнимивідходами»(255/95-ВР).5.Закон 

України «Про металобрухт»(619-14). 

9. Закон України «Про житлово-комунальні послуги»(1875-15). 

10. Закон України«Про хімічні джерела струму»(3503-15). 
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11. Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше 

використання неякісної та небезпечноїпродукції»(1393-14) 

12. СОУ  ЖКГ  03.09-014:2010  Побутові  відходи.  Технологія  перероблення органічної 

речовини, що є у складі побутових відходів. 

13. СОУ  ЖКГ  03.09-17:2010  «Побутові  відходи.  Технологія  перероблення відходів 

пластмас, паперу та картону, що є у складі твердих побутових відходів». 

14. ДСТУ 3500-2009 Макулатура паперова i картонна. Технiчнi умови. 

15. ДСТУ2731-94  Сировина  полімерна  вторинна.  Порядок  збирання, зберігання і 

перероблення відходів. 

16. СОУ  ЖКГ  03.09-18:2010  «Побутові  відходи.  Технологія  перероблення відходів скла, 

що є у складі твердих побутових відходів». 

17. СОУ   ЖКГ   08.09-13:2010   «Побутові   відходи. Біогаз   полігонів побутових відходів, 

що використовується у когенераційних установках».  
 

Обладнання,  устаткування, програмні продукти 
Немає потреби  
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Аркуш актуалізації 
 

Робоча програма навчальної дисципліни на 202_-202_ навчальний рік переглянута 

та затверджена «Без змін» 
 

Повна назва навчальної дисципліни 

Ресурсо- та енергоощадні технології поводження з відходами  
 

вид дисципліни, шифр за ОП вибіркова, шифр за ОП ВК 2.4 

семестр 2 

кількість кредитів ЄКТС 6 

форма підсумкового 

контролю 

екзамен  

мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська  

кафедра інженерної екології міст 

 

для здобувачів вищої освіти: 

рівень вищої освіти другий (магістерський)  

галузь знань 18 Виробництво та технології 

спеціальність 183 Технології захисту навколишнього 

середовища 

освітня програма  Технології захисту навколишнього середовища 

форма навчання денна 

 

 

Завідувач кафедри __________________________________________________ 
 яка забезпечує викладання дисципліни 

«____»____________ 202_ року  ___________________  (_________________) 
                                                                                                                                          підпис                                              прізвище та ініціали 

 

 

Гарант Освітньої програми  

«____»____________ 202_ року  ___________________  (_________________) 
                                                                                                                                          підпис                                              прізвище та ініціали 

 


