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ВСТУП 

 

Програма фахового вступного випробування передбачає перевірку знань по 

комплексу основних дисциплін, які вивчаються в вищому навчальному закладі за  

напрямом підготовки 7(8).04010601 «Екологія, охорона навколишнього середо-

вища та збалансоване природокористування». 

До програми входить 70 відсотків нормативних дисциплін природничо-

наукової підготовки і 30 відсотків дисциплін вибіркової частини навчального 

плану. Нормативні дисципліни представлені у вигляді тестових завдань, спеціаль-

ні дисципліни подані у вигляді теоретичних питань та задач. 

До нормативних дисциплін відносяться такі:  

- Загальна екологія та неоекологія 

- Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище 

- Моніторинг довкілля 

- Екологія міських систем (урбоекологія) 

- Екологічна безпека 

- Екологічне право 

- Охорона праці. 

До дисциплін вибіркової частини навчального плану відносяться: 

1. Спеціалізація «Управління екологічною безпекою»: 

- Основи екологічної токсикології; 

- Технологія очистки газових викидів; 

- Водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод промислових 

підприємств. 

2. Спеціалізація «Екологія гірництва»: 

- Екологічні технології та обладнання в гірництві; 

- Технологія і обладнання очищення шахтних вод; 

- Утилізація та рекуперація відходів. 
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1 НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ ТА НЕОЕКОЛОГІЯ 

 

Екологія як наука. Геккелєвське визначення екології. Предмет та об’єкти її 

дослідження.  Поняття про екологічну систему. Структурно-функціональна харак-

теристика екосистеми. Трофічна класифікація організмів. Трофічні ланцюги і 

трофічні мережі. Правило 10 %. Трофічна піраміда: її суть т форми її відображен-

ня.  Енергетична класифікація екосистем. Універсальні ознаки природної екосис-

теми. Наземні екосистеми Землі. Поняття біогеоценозу, ландшафту, біому. Приве-

сти приклади. 

 Аутекологія – наука про взаємодії організму (особі) та оточуючого  середо-

вища. Поняття толерантності.  Поняття про екологічну нішу виду, життєві форми. 

Правило конкурентного виключення. Поняття популяції. Структурні та функціо-

нальні характеристики популяцій. Експоненціальний та логістичний ріст чисель-

ності популяції. Поняття про багатовидове угрупування – біоценоз. Структурна та 

функціональна характеристика біоценозу.  Поняття про біогеоценоз як елемента-

рну природну екосистему (по В.М.Сукачову).  

Глобальні екологічні проблеми людства. Ієрархічний ряд глобальних еколо-

гічних проблем. Неухильний зріст чисельності людства як первопричина глобаль-

них екологічних проблем.  Надмірна експлуатація природних ресурсів як глоба-

льна екологічна проблема. Класифікація природних ресурсів по ознаку вичерпа-

ності/невичерпаності. Антропогенна трансформація природних екосистем як гло-

бальна  екологічна проблема. Головна екологічна задача людства. Антропогенне 

забруднення природних середовищ Землі як глобальна  екологічна проблема. Ви-

ди антропогенного забруднення. Загальні принципи та підходи щодо рішення 

глобальних екологічних проблем. Спеціальні засоби екологічної стабілізації стану 

довкілля: назвати та коротко розкрити їх суть. 

Законодавча база України в області охорони довкілля. Структура управління 

і контроль в області охорони навколишнього природного середовища в Україні. 

Територіальні форми охорони природи як основний засіб охорони навколи-

шнього природного середовища та підтримки її стабільного стану. Природно-

заповідний фонд (ПЗФ)України – поняття, категорії об’єктів, їх призначення.  

 

НОРМУВАННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

 

 ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі (загальні принципи 

встановлення, максимально разова і середньодобова). ГДК хімічних речовин у во-

дному середовищі, лімітуючи ознаки шкідливості, категорії водокористування. 

 ГДК речовин у ґрунті. Нормативи ГДВ забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами в атмосферне повітря (загальні положення, нормативна документація). 

 Інвентаризація викидів забруднюючих речовин. Початкові дані для розрахунку 

розсіювання в атмосферному повітрі забруднюючих речовин. Санітарно-захисні 
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зони підприємств. Державний облік підприємств, що забруднюють атмосферне 

повітря. Встановлення нормативів ГДС (загальні положення; нормативна докуме-

нтація). 

 

МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ 

 

Особливості складу об'єктів навколишнього середовища. Базові етапи аналі-

зу складових довкілля. Аналіз повітря: відбір проб повітря, особливості аналізу 

забруднюючих речовин. Відбір проб, підготовка до аналізу та аналіз ґрунтів, тве-

рдих відходів та біоматеріалів. Особливості визначення забруднення природної 

води. Глобальна система моніторингу навколишнього середовища. Моніторинг 

атмосферного повітря. Моніторинг поверхневих вод. Моніторинг стану ґрунтів. 

 

ЕКОЛОГІЯ МІСЬКИХ СИСТЕМ 

 

Основні поняття. Суть урбанізації. Навколишнє середовище міста. Місто як 

урбогеосоциосистема, її підсистемі і їх взаємодія. Об'єкти, предмет досліджень і 

основні завдання урбоекології. Міське господарство. Ресурсоспоживання міст. 

Антропогенні зміни рельєфу. Ґрунти міських територій. Забруднення ґрун-

тів. Збереження ґрунтового шару при інженерно-будівельній діяльності. Меліора-

ція забруднених ґрунтів. Рекультивація земель промислової агломерації. 

Літогенна основа міських територій. Антропогенна дія на компоненти гео-

логічного середовища міст: процеси вивітрювання, зміна рівня ґрунтових вод, 

зміна складу літогенної основи міських територій, зміна характеристик фізичних 

полів. Небезпечні геологічні процеси на міських територіях: землетруси і вивер-

ження вулканів, обвали, сели, підтоплення, ерозія ґрунтів, карстоутворення, про-

сіли, абразія, суфозійними процеси. Захист міських територій від небезпечних ге-

ологічних процесів. 

Водні об’єкти міста. Використання водних об’єктів міст: централізоване во-

допостачання, децентралізоване водопостачання, раціональне використання вод-

них ресурсів. Системи водовідведення. Загальноміські очисні споруди та очисні 

споруди невеликих населених пунктів. Методи очистки виробничих стічних вод. 

Процеси формування якості поверхневих вод. Самоочищення водних об'єк-

тів. Фізичні, хімічні, біохімічні механізми самоочищення. Евтрофування: фізичні, 

хімічні і біологічні чинники. Методи захисту і встановлення поверхневих водних 

об’єктів: зменшення зовнішньої дії, інтенсифікація внутріводоємних процесів. 

Технології відновлення і захисту. 

Оцінка стану водних об’єктів: показники якості водних об’єктів, методика 

оцінки якості. Джерела впливу на водні об’єкти, їх класифікація за походженням, 

локалізації, тривалості дії, виду носія забруднень і виду забруднень. Умови при-

йому виробничих стічних вод в міську систему водовідведення. Умови викиду 

стічних вод в водні об’єкти. Поверхневий стік з міських територій та територій 

виробничих підприємств.  
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Атмосферне повітря. Основні поняття, характеристики. Склад, будова, влас-

тивості і функції атмосфери. Характеристика забруднюючих речовин і класифіка-

ція джерел забруднення. Процеси формування складу атмосферного повітря в на-

селеному пункті. Розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері. Мікроклімат 

міського середовища, заходи по його поліпшенню. 

Заходи по захисту повітряного басейну: санітарно-захисні зони, архітектур-

но-планувальні заходи, інженерно-організаційні заходи, маловідходні та безвід-

ходні технології; технічні засоби і технології очистки викидів. Контроль рівня за-

бруднення атмосферного повітря в містах. Система контролю. Методи контролю і 

прилади для вимірювання концентрацій домішок в атмосфері. 

Нормування якості атмосферного повітря. Основні джерела утворювання та 

викидів забруднюючих речовин. Методика розрахунку концентрацій в атмосфер-

ному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств. Розробка 

нормативів ГДВ і ТСВ для стаціонарних джерел. 

Путі та особливості формування флори та фауни міста. Роль рослинного та 

тваринного миру в урбоекосистемі та житті міського населення. Роль міст в дина-

міці ареалів видів флори та фауни. Путі формування флори та фауни міст. Урбані-

зовані біогеоценози: антропогенний і урбанізований ландшафт, урбанізовані біо-

топи. Фітомеліорація міської середи. Функції рослинного покриву в містах. Кла-

сифікація фітомеліоратівних систем.  

 

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 

 

Екологічна небезпека, умови, фактори та чинники  її формування. Риск як 

кількісна оцінка виникнення, класифікація рівнів. Екологічні ситуації, їх характе-

ристика та аналіз. Класифікація надзвичайних ситуацій природного й антропоген-

ного походження. Ліквідація наслідків. Характеристика небезпеки, сформованої 

біологічними,  хімічними  та ландшафтотрансформуючими чинниками.  

Особливо небезпечні процеси:  еконебезпека, пов’язана із забрудненням та 

деградацією ґрунтів. Особливо небезпечні процеси:  еконебезпека, пов’язана із 

забрудненням поверхневих і підземних вод. Особливо небезпечні процеси:  еко-

небезпека, пов’язана із забрудненням атмосферного повітря. Особливо небезпечні 

процеси:  еконебезпека, пов’язана з підтопленням земель. Законодавча база. 

Національна система законодавства в сфері екологічної безпеки. Основні 

напрями державної політики України в галузі охорони довкілля, використання 

природних ресурсів та забезпечення екобезпеки. 

 

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО 

 

Задачі законодавства про охорону навколишнього природного середовища. 

Міжнародна правова охорона довкілля. Екологічні права громадян України. Ос-

новні принципи охорони навколишнього середовища відповідно законодавству 

України (Закон України “Про охорону навколишнього середовища”). Гарантії 

екологічних прав громадян України. 
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Контроль та нагляд в екологічній сфері. Управління природоохоронною ді-

яльністю. Право власності на природні ресурси в Україні. Правові механізми роз-

витку охорони довкілля відповідно рішенню конференції ООН в 1992 році в Ріо-

де-Жанейро. Законодавство України про охорону водних ресурсів. Об’єкти пра-

вової охорони довкілля в Україні. 

Міжнародні договори, складені країною по глобальним проблемам охорони 

навколишнього природного середовища. Принципи та зміст систем екологічного 

страхування суб’єктів господарчої діяльності. Система законодавчих природних 

та природовідновлюючих актів в Україні. Законодавство України про рослинний 

та тваринний світ. Система правоохоронних органів в сфері природного середо-

вища в Україні. Законодавство України про охорону атмосферного повітря та по-

вітряного простору.  

Міжнародні відносини України в області охорони довкілля. Обов’язки гро-

мадян України в сфері охорони довкілля. Правове регулювання земельних відно-

син в Україні. Екологічна експертиза. Повноваження органів керування України в 

галузі охорони природного середовища. Правове регулювання лісових відносин в 

Україні. Механізм Компенсації шкоди, нанесеної здоров’ю громадян в наслідку 

екологічних аварій та катастроф, передбачений законодавством України. Відпові-

дальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища. 

Правовий режим території, що підпала від  радіоактивне забруднення внаслідок 

Чорнобильської  катастрофи. Розрішення суперечок в області охорони навколиш-

нього природного середовища. Особливості застосування громадянської відпові-

дальності за порушення законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища. Основні положення (проект) Закон України про надзвичайні екологі-

чні ситуації. Міжнародні конференції в галузі охорони навколишнього природно-

го середовища, не підписані Україною. Основні принципи особистого страхуван-

ня життя, працездатності та пенсійного забезпечення громадян на випадок виник-

нення аварійного забруднення навколишнього середовища. Конференція ООН 

про біорізноманітність довкілля. Законодавство України, регламентуюче порядок 

функціонування заповідників, природних та національних парків. Конференція 

про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини. Законодавство Укра-

їни про радіоактивні відходи. Адміністративна та кримінальна відповідальність за 

екологічні правопорушення та злочини. 

Контроль та нагляд в області охорони довкілля. Міжнародне та сучасне 

право на токсичні відходи. Закон України про санітарно – епідеміологічне благо-

получчя. 

 

ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

Конституційні основи охорони праці в Україні. Законодавство України про 

охорону праці. Закон України «Про охорону праці». Основні принципи державної 

політики України у галузі охорони праці. Гарантії прав працівників на охорону 

праці, пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці 

жінок, неповнолітніх, інвалідів. Обов'язки працівників щодо додержання вимог 
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нормативно-правових актів з охорони праці. Обов’язкові медичні огляди 

працівників певних категорій. Відповідальність посадових осіб і працівників за 

порушення законодавства про охорону праці. Система державного управління 

охороною праці в Україні. Компетенція та повноваження органів державного 

управління охороною праці. Організація охорони праці на підприємстві: 

Структура, основні функції і завдання управління охороною праці в організації. 

Служба охорони праці підприємства. Статус і підпорядкованість. Основні 

завдання, функції служби охорони праці. Структура і чисельність служб охорони 

праці. Права і обов’язки працівників служби охорони праці. Травматизм та 

професійні захворювання: Мета та завдання профілактики нещасних випадків 

професійних захворювань і отруєнь на виробництві. Основні причини виробничих 

травм та професійних захворювань. Розподіл травм за ступенем тяжкості. Основні 

заходи по запобіганню травматизму та професійним захворюванням. 

Основи фізіології праці. Втома. Гігієна праці, її значення. Чинники, що ви-

значають санітарно-гігієнічні умови праці. Класифікація шкідливих і небезпечних 

виробничих чинників для приміщень. Загальні підходи до оцінки умов праці та 

забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці. Робоча зона та повітря 

робочої зони. Мікроклімат робочої зони. Нормування та контроль параметрів мік-

роклімату. Заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату. Склад повітря 

робочої зони: джерела забруднення повітряного середовища шкідливими речови-

нами (газами, парою, пилом, димом, мікроорганізмами). Гранично допустимі кон-

центрації (ГДК) шкідливих речовин. Контроль за станом повітряного середовища 

на виробництві. Заходи та засоби попередження забруднення повітря робочої зо-

ни. 

Вентиляція. Види вентиляції. Організація повітрообміну в приміщеннях, 

повітряний баланс, кратність повітрообміну. Природна вентиляція. Системи шту-

чної (механічної) вентиляції, їх вибір, конструктивне оформлення. Місцева (лока-

льна) механічна вентиляція. Значення виробничого освітлення для забезпечення 

продуктивності і безпеки праці. Основні світлотехнічні визначення. Природне, 

штучне, суміщене освітлення. Нормативні документи, що визначають основні ви-

моги до виробничого освітлення. 

Джерела, класифікація і характеристики вібрації. Гігієнічне нормування ві-

брацій. Методи контролю параметрів вібрацій. Типові заходи та засоби колектив-

ного та індивідуального захисту від вібрацій. Параметри звукового поля: звуковий 

тиск, інтенсивність, частота. Звукова потужність джерела звуку. Класифікація 

шумів за походженням. Нормування шумів. Методи та засоби колективного та ін-

дивідуального захисту від шуму. Інфразвук та ультразвук. Джерела та параметри 

інфразвукових та ультразвукових коливань. Нормування та контроль рівнів, осно-

вні методи та засоби захисту від ультразвуку та інфразвуку. Джерела, особливості 

і класифікація електромагнітних випромінювань та електричних і магнітних по-

лів. Характеристики полів і випромінювань. Нормування електромагнітних ви-

промінювань. Прилади та методи контролю електромагнітного випромінювання 

та полів на робочих місцях. Захист від електромагнітних випромінювань і полів. 

Класифікація та джерела випромінювань оптичного діапазону. Особливості інф-
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рачервоного (ІЧ), ультрафіолетового (УФ) та лазерного випромінювання, їх нор-

мування, прилади та методи контролю.  Типові засоби заходи захисту від ІЧ та 

УФ випромінювань. Класифікація лазерів за ступенями небезпечності лазерного 

випромінювання. Специфіка захисту від лазерного випромінювання. Джерела, 

особливості і класифікація іонізуючих випромінювань (ІВ), які можуть мати місце 

на виробництві (в організації). Особливості оцінки виробничих джерел (ІВ) і при-

родних (ІВ), та наслідки їх дій на працюючих.  

Основи виробничої безпеки та пожежної профілактики. Загальні вимоги 

безпеки до технологічного обладнання та процесів. Безпека під час експлуатації 

систем під тиском і кріогенної техніки. Безпека при вантажно-розвантажувальних 

роботах і на транспорті. Дія електричного струму на організм людини. Електричні 

травми. Чинники, що впливають на наслідки ураження електричним струмом. 

Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом. 

Умови ураження людини електричним струмом. Ураження електричним струмом 

при дотику або наближенні до струмоведучих частин і при дотику до неструмове-

дучих металевих елементів електроустановок, які опинились під напругою. На-

пруга кроку та дотику. Безпечна експлуатація електроустановок: електрозахисні 

засоби і заходи. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. 

Показники вибухопожежонебезпечних властивостей матеріалів і речовин. Катего-

рії приміщень за вибухопожежонебезпечністю. Класифікація вибухонебезпечних 

та пожежонебезпечних приміщень і зон. Методи оцінки пожежної небезпеки 

об’єкти. Основні засоби і заходи забезпечення пожежної безпеки виробничого 

об’єкту.  Інструкції дій персоналу під час виникнення пожежі. Використання за-

собів наочної агітації, знаків пожежної небезпеки, забезпечення та контроль стану 

пожежної безпеки на підприємстві (в організації), наявності та стану засобів га-

сіння пожежі. Вивчення питань пожежної безпеки працівниками. 
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2 ДИСЦИПЛІНИ ВИБІРКОВОЇ ЧАСТИНИ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 

 

 

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ 

 

Основні визначення і поняття екотоксикології. Поняття "токсикант", "еко-

токсикант", "суперекотоксикант", "ксенобіотик", "персистентність".  Екотоксика-

нти прямої токсичної і непрямої дії. Основні підходи до класифікації екотоксика-

нтов по характеру дії на живі організми.  Джерела, шляхи і форми надходження 

екотоксикантів в довкілля. Надходження, накопичення екотоксикантів живими 

організмами: біоакумуляція (біонакопичення), біомагніфікація, біоконцентрація, 

коефіцієнт біологічного накопичення,  екологічна магніфікація (біомноження).  

Чинники, що впливають на акумуляцію екотоксикантів. Значення біоакумуляції. 

Шляхи виведення токсикантів із живих організмів. 

Токсичність. Токсична дія, токсичний процес. Форми прояву токсичного 

процесу на різних рівнях організації живої матерії: клітка, орган, організм, попу-

ляція, співтовариство. Екотоксичність. Пряма і непряма дія токсикантів. Гостра і 

хронічна токсичність. Кумуляція і адаптація. Поняття порігового рівня, дози, до-

пустимого навантаження на елементи біосфери. Форми дії токсичних речовин в 

двокомпонентній системі: адитивність, антагонізм, синергізм, сенсибілізація. 

Особливості  дії токсичних речовин на організм.  Токсикокінетика: швидкість на-

дходження та виведення токсикантів з організму людини. Екотоксикологія попу-

ляції. Особливості залежності "доза-ефект" для біологічних систем надорганізме-

ного рівня.  

Нанотоксикологія. Шляхи надходження наночасток в живі організми та їх 

негативний вплив. 

Біологічні методи контролю навколишнього середовища. Біомоніторинг як 

складова частина екологічного моніторингу.  Сутність методу біоіндикації. Вимо-

ги, що пред'являються до біоіндикаторів рівнів забруднення. Біоіндикація і біоте-

стування.   

Оцінка і управління екологічним ризиком. Якісна і кількісна характеристика 

екологічного ризику. Задачі оцінки ризику і управління ризиком. Канцерогенний 

та хімічний ризик. Схема  оцінки екологічного ризику, запропонована Агентством  

з охорони довкілля США (ЕРА USA).   

 

ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

ТА ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Зміст прояснення стічних вод відстоюванням. Відстійники періодичної і бе-

зупинної дії. Типи відстійників. Відстоювання в тонкому шарі рідини. Прояснен-

ня води в шарі завислого осаду: механізм процесу, конструкції апаратів (з винесе-

ним або убудованим мулоуплотнювачем).   Гетерокоагуляційний метод очищення 

стічних вод. Стан коагулянтів у водних розчинах. Фактори, що впливають на про-

цес гетерокоагуляції. Основні коагулянти і їхня характеристика. Флокуляція і її 
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застосування в процесах очищення стічних вод. Загальна характеристика процесу. 

Класифікація флокулянтів і їхня характеристика. Фізико-хімічні основи процесу. 

Фактори, що впливають на процеси флокуляції.  Основні технологічні схеми для 

обробки води коагулянтами і флокулянтами. Конструкції змішувачів і камер пла-

стівцеутворення, відстійники з камерою змішання  і пластівцеутворення. Очи-

щення стічних вод методом флотації: фізико-хімічні основи процесу та актори, 

що впливають на процес флотації. Флотація з виділенням повітря з пересичених 

розчинів: вакуумна, напірна, ерліфтна. Основні технологічні схеми. Конструкції 

апаратів. Флотація з механічним диспергуванням повітря: флотаційні машини ім-

пелерного типу, пневмофлотатори. Флотація з подачею повітря через пористі ма-

теріали.  

Реагенті методи очищення стічних вод. Нейтралізація стічних вод. Способи 

нейтралізації стічних вод у промисловості: взаємна нейтралізація кислих і лужних 

вод, нейтралізація реагентами, нейтралізація фільтруванням через нейтралізую-

чий матеріал. Основні реагенти. Технологічна схема очищення стічних вод нейт-

ралізацією, конструкції основних апаратів. Очищення стічних вод методами окис-

лювання. Окислювання хлором, гіпохлоритами, діоксидом хлору. Хімізм процесу 

хлорування. «Активний», «вільний», «зв'язаний» хлор. Визначення дози хлору 

спробним хлоруванням. Хлоропоглинальність води, графік хлоропоглинальності. 

Принципова технологічна схема очищення стічних вод за допомогою хлорування 

і конструкції основних апаратів. 

Очищення стічних вод методом зворотного осмосу й ультрафільтрації, хара-

ктеристика методів. Механізм процесу гіперфільтрації й ультрафільтрації. Факто-

ри, які мають вплив на мембранні процеси поділу. Характеристика напівпроник-

них мембран. Вимоги, пропоновані до мембран. Конструкції апаратів зворотного 

осмосу. Очищення стічних вод методом іонного обміну. Фізико-хімічні основи 

методу. Обмінна ємність іонітів (повна, статична, динамічна). Загальна характе-

ристика іонітів. Неорганічні й органічні іоніти. Іонообмінні смоли, їхня класифі-

кація. Процес іонного обміну, його стадії. Катіонування, аніонування, повне зне-

солення води. Регенерація катіонітів і аніонітів. Технологічні схеми іонообмінних 

установок.  

Термічні методи очищення стічних вод, загальна характеристика. Концент-

рування стічних вод. Установки поверхневого та контактного типу. Випарні уста-

новки поверхневого типу. Випарні апарати. Установки миттєвого випару (адіаба-

тні). Випарні установки контактного типу. Апарати з заглибними пальниками. 

Установки виморожуванів.  

Термоокислювальні методи очищення стічних вод від розчинених органіч-

них домішок. Метод рідкофазного окислювання, («мокрого» спалювання). Сут-

ність методу, області застосування. Фактори, що впливають на процес окислю-

вання. Принципова схема установок рідкофазного окислювання.   Парофазне оки-

слювання («вогневий» метод). Сутність методу. Технологічні схеми паро фазного 

методу. Конструкції печей. Парофазне каталітичне окислювання. Сутність мето-

ду. Технологічна схема установки термокаталітичного окислювання в парогазовій 

фазі. 
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Біохімічні методи очищення стічних вод. Сутність методу біохімічного 

очищення (БХО). Фактори, які впливають на процеси БХО. Аеробні методи БХО. 

Очищення в природних умовах: поля зрошення, поля фільтрації, біологічні став-

ки. Очищення стічних вод у штучних спорудженнях. Схеми установки БХО в ае-

ротенках. Конструкції аеротенків, системи їхньої аерації. Схеми установки БХО 

стічних вод у біофільтрах. Конструкції біофільтрів, умови їхньої експлуатації. Те-

хнологічні схеми БХО в біофільтрах. Анаеробне окислювання. Застосування ме-

тоду. Бродіння осадів у метантенках; технологічні параметри, конструкції апара-

тів.  

 

ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИЩЕННЯ ГАЗОВИХ ВИКИДІВ  

 

Стисла характеристика діоксиду сірки. ГДК на діоксид сірки. Джерела виді-

лення. Класифікація методів очищення газових викидів від діоксиду сірки. Абсо-

рбційні методи: очищення суспензіями (вапняний та вапняковий методи, магнези-

товий метод, очищення суспензією золи); аміачні методи очищення (аміачно-

комбінований метод, аміачно-кислотні методи). Адсорбційні методи: сухі марган-

цеві методи (процес "ДАР-марганець". "Марганцевий процес"), очищення від діо-

ксиду сірки у шарі вугільного адсорбенту. Каталітичні методи: контактний метод 

поглинання діоксиду сірки на ванадієвому каталізаторі ( контактний метод з оде-

ржанням 80-ти процентної сірчаної кислоти, контактний метод з одержанням су-

льфату амонію. 

Стисла характеристика сірководню та сіркоорганічних сполук. ГДК. Дже-

рела виділення в атмосферу. Класифікація методів газових  викидів від сірковод-

ню та сіркоорганічних сполук. Абсорбційні методи: залізо-содовий метод, лужно-

гідрохіоновий метод. Адсорбційні методи: сухий метод очищення поглиначами на 

основі оксидів заліза; очищення активованим вугіллям від сірководню; сіркоочи-

щення газових викидів за допомогою цеолітів; сіркоочищення поглиначами на 

основі оксиду цинку. 

Стисла характеристика СО2. Джерела викидів. Класифікація засобів витягу 

діоксиду вуглецю з газових сумішей. Поглинання диоксиду вуглецю водою. Пог-

линання розчинами карбонатів (процес " Карсол "", очищення димових газів кот-

лоагрегатів). Поглинання СО2 органічними поглиначами (процес МЕА-ГИАП, 

процес "Ректизол", низькотемпературне очищення газів ацетоном). Використання 

твердих поглиначів. 

Стисла характеристика викидів оксидів азоту. ГДК на оксиди азоту. Джере-

ла викидів. Класифікація методів очищення газових викидів від оксидів азоту. 

Методи каталітичного відновлення оксидів азоту при виробництві розведеної азо-

тної кислоти: каталітичне відновлення оксидів азоту з використанням метану (ви-

сокотемпературний метод); селективне низькотемпературне відновлення оксидів 

азоту. Термічне відновлення оксидів азоту: термічне відновлення оксидів азоту у   

виробництві щавлевої кислоти; термічне відновлення NO у виробництві адипіно-

вої кислоти.  
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Стисла характеристика СО. ГДК. Джерела викиду оксиду вуглецю в атмос-

феру. Класифікація методів очищення газових викидів від оксиду вуглецю. Хемо-

сорбійне поглинання оксиду вуглецю. Методи допалювання оксиду вуглецю. Ме-

тод гідрування оксиду вуглецю (процес метування). 

Склад газових викидів при горінні палива в карбюраторних і дизельних 

двигунах внутрішнього спалювання (ДВС). Методи зниження токсичності газових 

викидів ДВС: модернізація вузлів ДВС, використання нових викидів палива, за-

стосування присадок до палива, розробка принципово нових видів двигунів. Аб-

сорбційні, термічні та каталітичні методи очищення вихлопу ДВС. Опис схеми 

двоступінчатого каталітичного реактора. 

 

ЕКОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ В ГІРНИЦТВІ 

 

Загальні проблеми взаємодії людини та природного середовища. Основні 

поняття екологічних технологій та процесів в гірництві. 

Промислове забруднення гірничим підприємством НПС, класифікація. Ви-

моги до якості НС. Ознаки взаємодії людини та НПС. Наслідки порушення та за-

бруднення ГДК, СЗЗ,нормування викидів. Технології та обладнання, що призво-

дять до порушення та забруднення НПС. 

Безвідходне виробництво – основа раціонального природокористування. 

Еколого–економічний ефект від зниження шкідливого впливу підприємства на 

НПС. Нетрадиційні технологічні рішення для зниження шкідливого впливу підп-

риємства на НПС. 

Екологічні вимоги до технологій та обладнання. 

Стан рудничної атмосфери та технологій що призводять до її забруднення. 

Екологічні технології відкриття запасів корисних копалин. Особливості сис-

тем розробки корисних копалин та методи збереження НПС. Екологічні техноло-

гії в гірництві та засоби забезпечення раціонального використання природних ре-

сурсів. Технологічні процеси та екологічні вимоги до них. Забезпечення екологіч-

ної безпеки при видобутку корисних копалин.  

Проектування гірничих підприємств та технологій з дотриманням екологіч-

ної безпеки. Екологічні вимоги до проектування обладнання та механізмів при 

видобутку корисних копалин. 

Використання природних ресурсів в гірництві. Технології та обладнання 

використання породи при возведенні штучних споруд. Класифікація технологіч-

них рішень по використанні виробничого простору та їх характеристика. Техно-

логічні рішення з використанням породи при возведенні штучних споруд при під-

триманні виробок. 

Екологічні технології розробки вугільних пластів схилих до самозапалю-

вання. Шкода при ендогенних пожежах. Профілактика попередження виникнення 

ендогенних пожеж. 

Прийняття рішень щодо використання екологічних технологій. Технології 

складування корисних копалин та порід. Еколого – економічна та соціальна оцін-

ки ефективності використання екологічних технологій та обладнання в гірництві. 
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ТЕХНОЛОГІЯ І ОБЛАДНАННЯ ОЧИЩЕННЯ ШАХТНИХ ВОД 
 

Роль курсу в підготовці гірничих інженерів-екологів. Зв'язок із суміжними 

науками. Зміст і складові частини дисципліни «Технологія і обладнання очищення 

шахтних вод» 

Класифікація вод і водних об'єктів. Утворення шахтних і кар'єрних вод, як 

результат впливу людей на геологічні структури. Припливи води в шахтах, кар'є-

рах. Коефіцієнт обводненості гірничого підприємства. 

Зважені, колоїдно-дисперсні і істинно розчинені домішки. Седиментаційна 

й агрегативна  стійкість колоїдно-дисперсних домішок, седиментаційна й агрега-

тивна нестійкість грубодисперсних домішок. Залежність дисперсності домішок 

шахтних вод від метаморфоз вугілля, способу руйнування масиву, речовинного 

складу порід і вугілля. Найбільш розповсюджені групи істинно розчинених домі-

шок. Розподіл домішок по хімічному складу: мінеральні й органічні. Класифікація 

вод по солевмісту і переважному у воді іону (класифікація О.А. Альокіна). 

Класифікація методів очищення води. 

Вміст завислих речовин та його показники: каламутність, прозорість. Ко-

льоровість води, запахи та присмаки. Основні хімічні показники якості: лужність, 

твердість, рН, загальна мінералізація. Основні іонні домішки води та їх вплив на 

властивості води. Розчинені гази та їх вплив на якість води. Бактеріологічні пока-

зники: колі-індекс, колі-титр, загальне мікробне число. 

Режими водовідведения. Класифікація споживаної води. Системи водопо-

стачання. Нормування водоспоживання. Умови прийому шахтних вод до водовід-

водних мереж і випуску в поверхневі водні об'єкти. Норми якості води водних 

об'єктів у залежності від умов водокористування. Ступінь змішання і розведення 

шахтних вод з водою водного об'єкта (кратність розведення). Ступінь очищення 

стічних вод (за різними показниками шкідливості). Гранично припустимі скидан-

ня (ГПС) забруднюючих речовин у водні об'єкти. 

Фізико-хімічні основи коагулювання домішок води. Основні типи коагулян-

тів. Коагуляція у вільному об’ємі (у камерах утворення пластівців) і контактна ко-

агуляція (у товщі зернистого завантаження фільтра чи в масі зваженого осаду). 

Типи і дія флокулянтів. Вибір типу і доз реагентів, пробне коагулювання. Елект-

рокоагулятори. 

Збереження реагентів у мокрому та сухому стані. Розчинні і видаткові баки, 

способи розчинення та замочування реагентів. Основні типи дозаторів та їх 

устрій. Змішувачі реагентів з водою. Дірчасті та вертикальні змішувачі. 

Гідравлічна крупність часток. Формула Стокса. Кінетика осідання зважених 

речовин. Криві осадження та їх побудова. Методики седиментаційного аналізу. 

Обробка кривих седиментації. Інтегральна та диференційна криві. 

Гравітаційне осадження домішок. Споруди для гравітаційного осадження 

домішок: пісколовки, відстійники, освітлювачі із зваженим шаром осаду, ставки-

освітлювачі. Типи відстійників: горизонтальні, радіальні, вертикальні, похилі 
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тонкошарові. Конструктивні й експлуатаційні особливості відстійників. Констру-

кції проточних осаджувальних маслоловушок 

Очищення шахтних вод від грубодисперсных домішок відцентровим оса-

дженням. Напірні гідроциклони. Режими роботи напірних гідроциклонів і їхній 

облік при розрахунку  конструктивних і технологічних параметрів апаратів. Відк-

риті гідроциклони.  

Принцип дії та конструкції освітлювачів зі зваженим шаром осаду. Коридо-

рні освітлювачі. 

Змочування домішок, гідрофільні та гідрофобні домішки. Принцип дії та 

конструкції флотаторів. Схема очищення води з використанням ненапірної фло-

тації. 

Сутність методу фільтрування. Типи фільтруючих елементів, принцип ро-

боти об'ємних фільтрів і тонких фільтруючих перегородок. Сітчасті, намивні і 

мембранні фільтри. 

Фільтри з зернистим завантаженням. Типи зернистих фільтруючих матеріа-

лів. Теорія фільтрування Д.М. Мінца. Класифікація фільтрів із зернистим заван-

таженням. Параметри режиму фільтрування, методи їхнього визначення. Трива-

лість фільтроциклу, регенерація  завантаження. Технології чищення зернистих за-

вантажень. 

Конструктивне виконання й особливості експлуатації фільтрів. Фільтри зі 

спадним потоком води, контактні освітлювачі, напірні фільтри. 

Фільтри з завантаженням, що плаває, волокнистими насадками. 

Методи знезараження стічних вод: термічні; за допомогою сильних окислю-

вачів (хлору, озону т.і.); впливом іонів шляхетних металів; фізичні. 

Хлорування води. Характеристика хлорних реагентів. Хімізм процесу хло-

рування. Види активного вільного і зв'язаного хлору. Реагенти для хлорування. 

Технологія й устаткування хлорування води рідким хлором. Криві хлоропогли-

нання, визначення доз хлору. Конструкції і характеристики хлораторів. Техноло-

гія й устаткування хлорування води гіпохлоритом натрію в наземних і підземних 

умовах.  

Знезаражування води бактерицидними променями. Бактерицидні лампи та 

установки. 

Озонування води: хімізм і технологія процесу. Озонатори. Підготовка пові-

тря для озонаторів. 

Класифікація осадів. Мікроелементний склад осадів шахтних вод. Власти-

вості осадів. 

Технологічний цикл обробки осадів. Ущільнення осадів гравітаційним, фло-

таційним, відцентровим і вібраційним методами. Кондиціонування осадів реаген-

тами і безреагентними способами. Зневоднювання осадів. Екстенсивні методи 

зневоднювання з використанням мулових площинок і мулонакопичувачів. Техно-

логічні схеми зневоднювання осаду шахтних вод з підземних водозбірників і очи-

сних споруд. Інтенсивні методи зневоднювання осаду: фільтрування, центрифугу-

вання, термообробка. Вакуум-фільтри, прес-фільтри, центрифуги, сушарки. 
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Утилізація, ліквідація, складування, захоронення та повторне використання 

осадів. 

Загальна технологічна схема очищення шахтних вод на поверхні. Роль 

окремих елементів схеми в очищенні води. Класифікація схем. Найпростіші схеми 

освітлення шахтних вод на поверхні. Реконструкція шахтних відстійників. 

Технології освітлення шахтних вод в підземних гірничих виробках. Області 

використання очищених шахтних вод під землею, переваги підземного очищення. 

Передумови й основні напрямки ефективного зниження забруднення шахтних вод 

зваженими речовинами в підземних умовах. Профілактика забруднення шахтних 

вод зваженими речовинами в підземних умовах. Зменшення початкового забруд-

нення шахтних вод у підземних умовах з використанням похилих тонкошарових 

відстійників. Використання тонкошарових модулів та гідроциклонів. Установки 

“Дон” та секційні волокнисті фільтри. Знезараження шахтних вод під землею. 

Твердість води, її види та вплив на технічні системи. Пом'якшення води ре-

агентними методами. Хімізм процесу. Принципова технологічна схема процесів 

вапнування і коагуляції, її апаратурне забезпечення. Освітлювачі та вихрові реак-

тори, термохімічні пом'якшувачі. 

Пом'якшення води методом іонного обміну. Сутність іонного обміну. Син-

тетичні іонообмінні смоли. Устрій та робота іонитних фільтрів. Технологічні схе-

ми зм'якшення води методом катіонувания. Натрій-, воденькатіонування. Декар-

бонізатори. 

Технологічні схеми очищення кислих шахтних вод. Хімічні методи нейтра-

лізації шахтних вод: змішування кислих і лужних вод; додавання реагентів; філь-

трування через нейтралізуючі матеріали.  

Вуглекислотна рівновага. Форми вуглекислоти в воді. Поняття стабільності 

води, індекс насичення. Агресивна вуглекислота, технології стабілізації агресив-

ної води. Пересичена вода та методи її стабілізації. 

Класифікація методів знесолення (опріснення) шахтних вод; області їхнього 

застосування. 

Іонообмінне опріснення води: послідовне використання методів катіонува-

ния й аніонувания. Розрахунок параметрів аніонітових фільтрів. Регенерація іоні-

тних фільтрів. Фільтри змішаної дії. 

Електродіаліз. Селективні мембрани, їхні технологічні властивості. Схема і 

конструктивні особливості електродіалізаторів, характеристики їхньої роботи. 

Зворотний осмос. Принципові схеми прямого і зворотного осмосу. Осмоти-

чний тиск. Зворотноосмотичні мембрани, їхні характеристики і матеріали, особ-

ливості роботи. Зворотноосмотичні апарати з плоскокамерними, трубчастими, ру-

лонними фільтруючими елементами, з мембранними з порожніх волокон малого 

діаметра. Технологічні схеми установок зворотного осмосу.  

Термічний метод опріснення води дистиляцією. Технічна і фізико-хімічна 

сутність методу. Випарні установки. Технологічні схеми установок. Якість опріс-

нення дистиляцією.  
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Опріснення шахтних вод виморожуванням. Газогідратний метод опріснення 

вод. Методи обробки ропних стоків після опріснення шахтних вод. Утилізація рі-

дких розсолів. Переробка рідких розсолів і утилізація сухих продуктів.  

Схема та споруди механічного очищення стоків. Грати, пісколовки, первин-

ні відстійники. Двоярусні відстійники, септики. 

Механізм біохімічного очищення вод. Активний мул та біоплівка. Аеробні 

методи біохімічного очищення, їхні переваги. Очищення в природних умовах: на-

земні поля зрошення та фільтрації, біологічні ставки. 

Біохімічне очищення шахтних вод у штучних умовах. Біофільтри, аеротен-

ки, окситенки, біотенки з заповнювачами. 

Глибоке доочищення біологічно очищених вод. 

Обробка осадів побутових стічних вод. Метантенки. Мулові площинки. 

Основні задачі комплексної переробки шахтних вод. Структурна схема 

комплексної переробки мінералізованих вод. 

Основна технологічна схема комплексної переробки шахтних вод. 

 

УТИЛІЗАЦІЯ ТА РЕКУПЕРАЦІЯ ВІДХОДІВ 

 

Терміни і поняття. Відходи споживання і відходи виробництва. Тверді по-

бутові відходи (ТПВ); тверді  промислові відходи (ТПО); відходи сільського гос-

подарства; будівельні відходи; радіоактивні відходи. Токсичні і нетоксичні  виро-

бничі відходи. ПДК – основний параметр визначення токсичності відходів. Класи 

токсичності і ступінь небезпеки відходів. Класифікація відходів по їхньому агре-

гатному стані і небезпеці впливу на природне середовище. 

Системи збору, транспортування і переробки відходів. Валовий і роздільний 

збір. Транспорт для перевезення сміття. Нагромадження і  розміщення відходів. 

Інвентаризація місць поховання і збереження відходів, його процес. 

Робоча маса ТПВ. Морфологічний, фракційний і хімічний склад. Фізичні 

властивості: щільність, вологість, зв'язаність, зчеплення. Абразивні і корозійні 

властивості. Теплотехнічні властивості. Компресійні характеристики твердих від-

ходів. Санітарно-бактеріологічні властивості ТПВ 

Санкціоновані і несанкціоновані смітники і полігони. Біохімічні процеси в 

товщі смітників і полігонів. Основні положення проектування полігонів. Склад 

проекту полігона. Вибір ділянки під полігон. Розрахунок ємності полігона. Осно-

вні елементи полігона і їхнє компонування. Проектування ділянки полігона. Ви-

сокий, яружний кар'єрний і транспортний типи і конструкції полігонів. 

Господарська зона й інженерні комунікації полігона. Дренажі для збору і ві-

дводу фільтра. Очищення фільтрату. Системи дегазації полігона (пасивна й акти-

вна). Експлуатація полігонів: прийом, складування, ізоляція відходів. Моніторинг 

НПС на полігонах. Закриття полігонів : термін служби, пристрій захисного екра-

на, рекультивація закритих полігонів. 

Вогневий метод (спалювання) ТПВ. Поняття пекти і топка. Топки для шаро-

вого спалювання, їхня класифікація. Спалювання непідготовлених відходів, його 
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процес у сміттєспалювальному агрегаті. Схеми роботи сміттєспалювальних заво-

дів (ССЗ). 

Види викидів зі сміттєспалювальних установок. Заходи щодо їхнього знеш-

кодження. Спалювання спеціально підготовлених відходів. Підготовка відходів. 

Пристрій для спалювання: барабанні і багатоподавні печі; печі псевдоожиженним 

(киплячим) шаром. 

Знешкодження ТПВ методом деструкції. Піроліз, як термохімічний процес. 

Стадії і загальні схеми піроліза. Продукти піроліза. Низькотемпературний і висо-

котемпературний піроліз. Піролізні установки: горизонтальні (барабанні) і верти-

кальні (шахтного типу). Переваги і недоліки піроліза. Заходи щодо охорони НПС 

при піролізі. 

Компостування, як біохімічний процес. Види компостування: по викорис-

танню кисню, температурі і способу ведення процесу. Переробка ТПВ аеробним і 

анаеробним компостуванням. Основні операції: технологічна підготовка ТПВ, 

знезаражування, витяг металів і баласту, сортування. 

Схеми виробництва компосту на сміттепереробних заводах. Польове компо-

стування: організація, механізація, технологія. Принципові схеми польового ком-

постування. 

Класифікація і характеристика основних методів підготовки і переробки ві-

дходів: подрібнення розмірів шматків, укрупнення розмірів часток, класифікація і 

сортування, збагачення, термообробка, вилуговування, зневоднення. Технологія 

складування твердих відходів. 
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