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1. Анотація до курсу 
 

Основними забруднювачами атмосферного повітря є газо- й пилоподібні 

викиди промислових підприємств та інших техногенних об’єктів. Атмосфера здатна в 

деякій мірі самоочищатися від промислових забруднень у вигляді газових домішок і 

пилу в результаті взаємодії з компонентами атмосфери під впливом сонячного 

випромінювання, а також за рахунок осадження суспендованих частинок, вимивання 

їх з повітря опадами, розчинення і поглинання шкідливих речовин рослинами. Проте 

в техногенно-навантажених районах забруднюючі речовини накопичуються в 

атмосфері, їх концентрація часто є надзвичайно високою та екологічно небезпечною, 

що завдає величезного матеріального збитку в економіці, зумовлений погіршенням 

здоров’я і працездатності населення. прискореним руйнуванням будівельних 

матеріалів, металів, гуми, тканин, паперу, фарб тощо. Найбільш екологічно 

небезпечними є речовини, що володіють ефектом сумарної дії, зокрема зважені в 

повітрі речовини у вигляді різного роду пилу та газових домішок, зокрема, діоксиду 

сірки і оксидів азоту та ін.  

В рамках дисципліни детально аналізуються сучасні технології захисту 

атмосферного повітря та ефективність їх впровадження, що спрямоване на 

підвищення рівня екологічної безпеки регіонів. 

 

2. Мета та завдання курсу 

 

Мета дисципліни полягає у формуванні системних знань, вмінь та 

практичних навичок з аналізу, розробки та впровадженні сучасних технологій 

захисту атмосферного повітря. 

 

Завдання курсу: 

 Опанувати види сучасних технологій захисту атмосферного повітря від 

забруднень техногенного характеру, що засновані на різних фізико-хімічних 

принципах і ефектах; 

 Засвоїти основні технічні характеристики існуючих засобів для очищення 

повітряних і газових потоків, що викидаються в атмосферу з техногенних джерел; 

 Оволодіти знаннями конструктивних особливостей сучасних технічних засобів 

вловлювання екологічно небезпечних газів і пилу та показників їх ефективності; 

 Виявляти переваги використання технологій комплексного очищення 

атмосферного повітря та особливості використання технологій боротьби з пилом 

на відкритих майданчиках промислових об’єктів; 

 Опанувати методи оцінювання та прогнозувати ефективності впроваджуваних 

технологій захисту атмосферного повітря.  

 

3. Результати навчання 
 

 Вміти обґрунтовувати необхідність застосування певних сучасних технічних 

рішень і технологій захисту атмосферного повітря від забруднень техногенного 

характеру. 

 Здатність пропонувати технічні рішення і технології, спрямовані на захист 

атмосферного повітря від забруднюючих речовин. 



 Вміти аналізувати особливості та виявляти недоліки процесів очищення 

атмосферного повітря від забруднюючих речовин, що містяться у викидах 

промислових об’єктів. 

 Вміти виконувати прогноз рівня екологічної безпеки після впровадження 

запропонованих сучасних технологій захисту атмосферного повітря на територіях 

промислових та селітебних зон. 

 

4. Структура курсу 

 

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

 
1. Види сучасних технологій захисту атмосферного повітря від забруднень 

техногенного характеру. Характеристика методів боротьби з екологічно 

небезпечними газами і пилом, заснованих на різних фізико-хімічних принципах і 

ефектах. 

2. Технічні характеристики існуючих апаратів, установок та інших технічних 

засобів для очищення повітряних і газових потоків, що викидаються в атмосферу з 

систем вентиляції, аспірації та з майданчиків промислових підприємств чи інших 

техногенних об’єктів, від забруднюючих речовин. 

3. Конструктивні особливості технічних засобів вловлювання екологічно 

небезпечних газів та пилу, включаючи апарати для одночасного очищення повітря від 

газових домішок і суспендованих частинок. Показники їх продуктивності та 

ефективності. 

4. Технічні переваги використання технологій комплексного очищення 

атмосферного повітря від забруднюючих речовин. Особливості використання 

технологій душирування пилу та попередження його утворення на відкритих 

майданчиках гірничо-видобувних підприємств. 

5. Оцінювання та прогнозування ефективності впроваджуваних технологій 

захисту атмосферного повітря за показниками зниження інтенсивності викидів 

забруднюючих речовин та їх концентраціями на прилеглих до техногенних об’єктів 

територіях. 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 
ПР-1. Виконання розрахункового завдання з очистки атмосферного повітря від 

пилу циклоном. 

ПР-2. Виконання розрахункового завдання з комплексної очистки газопилових 

викидів  скрубером Вентурі. 

ПР-3. Аналіз роботи та визначення основних показників електрофільтра та 

рукавного фільтра. 

ПР-4. Аналіз роботи та визначення основних параметрів систем, призначених 

для осадження суспендованих в повітрі частинок, на основі гідрозрошування. 

ПР-5. Аналіз роботи вентиляційних іонообмінних и контактних фільтрів для 

комплексної очистки повітря від газів і пилу. 

 

 

 

 

 



 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

№ 

роботи 

(шифр) 

Назва роботи 

Інструменти, обладнання та 

програмне забезпечення, що 

застосовуються при проведенні 

роботи 

ПР-1 Виконання розрахункового 

завдання з очистки атмосферного 

повітря від пилу циклоном 

електропровідність рідких 

середовищ. Розрахунок ОВП. 

Стенд з циклоном. Прилади для 

вимірювання швидкості потоку в 

циклоні: пневмометрична трубка, 

вимірювач перепаду тиску 

(мікроманометр), крильчастий і 

термо-анемометри, мікроскоп 

оптично-електронний для аналізу 

дисперсного складу пилу 

ПР-2 Виконання розрахункового 

завдання з комплексної очистки 

газопилових викидів  скрубером 

Вентурі 

Розрахунок виконується за 

апріорними даними. 

 

ПР-3 Аналіз роботи та визначення 

основних показників 

електрофільтра та рукавного 

фільтра. 

Аналіз і розрахунок виконується за 

апріорними даними 

ПР-4 Аналіз роботи та визначення 

основних параметрів систем, 

призначених для осадження 

суспендованих в повітрі частинок, 

на основі гідрозрошування 

Лабораторний зразок  водо-

повітряного ежектора (ВПЕ), 

укомплектований водяними 

шлангами , манометром; вимірювач 

швидкості ежектованого повітря: 

крильчастий анемометр. 

ПР-5 Аналіз роботи вентиляційних 

іонообмінних и контактних 

фільтрів для комплексної очистки 

повітря від газів і пилу 

Стенд з касетним фільтром з 

пористого синетичного матеріалу 

для вловлювання пилу та фільтр з 

активованим вугіллям, мікроскоп 

оптично-електронний для аналізу 

дисперсного складу пилу 

 

 

6. Система оцінювання та вимоги  

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   

74-89 добре  

60-73 задовільно  

0-59 незадовільно 

 

 



6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з навчальної 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість 

балів з поточного тестування та самостійної роботи складатиме не менше 60 балів. 

 

Максимальне оцінювання: 

Теоретична 

частина 

Лабораторна частина 

Бонус Разом 
При 

своєчасному 

складанні 

При 

несвоєчасному 

складанні 

60 30 20 10 100 

 

Теоретична частина оцінюється за результатами здачі контрольної тестової 

роботи, яка містить 20 запитань, з яких 17 – прості тести (1 правильна відповідь), 3 

задачі. 

Лабораторні роботи приймаються за контрольними запитаннями до кожної з 

роботи. 

Бонус у вигляді 10 додаткових балів, якщо докторант підготував тези доповіді 

за результатами власних досліджень, які були опубліковані в рамках науково-

практичної конференції та засвідчують персональну участь. 

 

6.3. Критерії оцінювання підсумкової роботи  

17 тестових завдань з чотирма варіантами відповідей, 1 правильна відповідь 

оцінюється у 3 бали (разом 51 бал). Опитування за тестом проводиться з 

використанням технології Microsoft Forms Office 365.  

Задачі наводяться також у системі Microsoft Forms Office 365. Вирішена на 

папері задача сканується (фотографується) та відсилається на електронну пошту 

викладача впродовж часу, відведеного на здачу теоретичної частини. Несвоєчасно 

вислана відповідь враховується такою, що не здана.  

Правильно вирішена задача оцінюється в 5 балів, причому: 

 5 балів – відповідність еталону, з одиницями виміру; 

 4 бали – відповідність еталону, без одиниць виміру або помилками в 

розрахунках; 

 3 бали – незначні помилки у формулах, без одиниць виміру; 

 2 бали – присутні суттєві помилки у рішенні; 

 1 бал – наведені формули повністю не відповідають еталону;  

 0 балів – рішення не наведене. 

 

6.4. Критерії оцінювання лабораторної роботи  

З кожної лабораторної роботи здобувач вищої освіти отримує 5 запитань з 

переліку контрольних запитань. Кількість вірних відповідей визначають кількість 

отриманих балів. 

 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності  

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для 

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з 

поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на 



засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення 

опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації 

(вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі). Політика 

щодо академічної доброчесності регламентується положенням "Положення про 

систему запобігання та виявлення плагіату у Національному технічному університеті 

"Дніпровська політехніка". http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_ 

documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf. 

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 

виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

 

7.2.Комунікаційна політика 

 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту. 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту.  

 

7.3. Політика щодо перескладання 

 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються 

на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 

7.4 Політика щодо оскарження оцінювання 
 

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.  

 

7.5. Відвідування занять 

 

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є обов’язковим. 

Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в університетських 

заходах, академічна мобільність, які необхідно підтверджувати документами. Про 

відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої освіти має повідомити 

викладача або особисто, або через старосту.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником курсу. 

 

7.6. Бонуси  
Протягом вивчення курсу докторант  виконує лабораторні дослідження за 

результатами яких може підготувати доповідь у вигляді тез або наукової статті. 

Наукова праця може бути оприлюднена в наукових фахових журналах або подана на 

науково-практичну конференцію. За опубліковану наукову працю здобувач вищої 

освіти отримує 10 балів.  

 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_%20documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_%20documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
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