
Анотація навчальної дисципліни 

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки 

«Поводження з відходами» 

 

I. Основна мета засвоєння курсу  полягає у формуванні у студентів комплексу знань і 

необхідних практичних навичок в галузі поводження і управління відходами. 

II. Місце навчальної дисципліни у програмі підготовки фахівців даного напряму 

підготовки (спеціальності). Дисципліна «Поводження з відходами» дозволяє набути студентам 

додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін поглибленої фахової підготовки 

і тісно пов’язана з дисциплінами фундаментальної природничо-наукової та професійної підготовки.  

III. Завдання дисципліни полягає у тому, щоб навчити студентів досліджувати стан 

міського середовища та формувати навички, що необхідні для вирішення екологічних проблем, 

пов’язаних з утворенням, складуванням та збереженням шкідливих побутових та промислових 

відходів, здійснення системи моніторингу довкілля, пріоритетами функціонування якої є захист 

життєво важливих екологічних інтересів людини і суспільства в цілому, збереження природних 

екосистем, відвернення кризових змін екологічного стану різних компонентів довкілля, запобігання 

надзвичайним екологічним ситуаціям. 

IV. Основні результати навчання та компетенції, які вони формують. 
Компетенції: 

1. Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього середовища та 

виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю. 

2. Здатність до використання основних принципів та складових екологічного управління. 

3. Здатність до участі в розробці системи управління та поводження з відходами виробництва 

та споживання. 

4. Здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду вирішення регіональних та 

транскордонних екологічних проблем.  

5. Здатність до участі в управлінні природоохоронними діями та/або екологічними проектами. 

Результати навчання: 

1. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, 

що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального 

природокористування.  

2. Брати участь у розробці та реалізації проектів, направлених на оптимальне управління та 

поводження з виробничими та муніципальними відходами. 

3. Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із застосуванням 

інноваційних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду. 

4. Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і обдуманого 

вибору шляхів їх вирішення. 

5. Формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень та 

власного досвіду в сфері екології. 

Короткий зміст дисципліни. 

ЗМ 1.1. Основні принципи поводження з відходами у населених пунктах:  

Тема 1. Сучасний стан сфери поводження з відходами. Визначення основних термінів та 

понять. Склад, властивості та класифікація відходів. Джерела утворення відходів. Принципи та 

організаційна структура управління відходами. Заходи зменшення кількості відходів та 

екологічного поводження з ними. Економічна ефективність заходів по охороні навколишнього 

середовища 

Тема 2. Поводження з побутовими відходами. Методи збирання та транспортування, 

організації системи збирання побутових відходів. Роздільне збирання побутових відходів - 

організація та супроводження. Методи переробки та утилізації побутових відходів. Порядок 

проведення процесів перероблення відходів пластмас, скла, паперу та картону, що є у складі 

твердих побутових відходів, на підприємствах сортування та перероблення твердих побутових 

відходів. Порядок проведення процесів біологічного перероблення органічної речовини, що є у 



складі побутових відходів (компостування, використання компосту). Сучасні технології пакування, 

утилізації та знешкодження побутових відходів.  

Тема  3. Поводження з небезпечними відходами. Визначення основних термінів та понять. 

Шляхи поводження з небезпечними відходами.  

Тема 4. Управління потоками специфічних відходів (відходи упаковки, відходи 

електричного та електронного устаткування, використані батареї, відходи медичних 

закладів). Визначення основних термінів та понять. Екологічні проблеми, що виникають під час 

поводження зі специфічними відходами. Особливості управління потоками специфічних відходів в 

Україні та країнах світу.  

ЗМ 1.2. Основні напрямки та принципи управління у сфері поводження з відходами у 

населених пунктах:  

Тема 1. Правове регулювання у сфері поводження з відходами. Законодавча та нормативна 

бази у сфері поводження з відходами. Нормативно-правові акти Європейського Союзу у сфері 

поводження з відходами.  

Тема 2. Розроблення схем санітарної очистки міст та програм поводження з побутовими 

відходами. Мета розроблення документів, основні завдання та заходи.  

Тема 3. Правила надання послуг з вивезення побутових відходів. Механізм надання послуг 

з вивезення побутових відходів. Обсяг надання послуг. Норми надання послуг з вивезення 

побутових відходів. Критерії якості надання послуг та контроль якості послуг  

Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу. 

Кафедра екології факультету природничо-географічної освіти та екології: доцент Красільнікова 

Т.М. 

V. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу. 

На вивчення дисципліни відводиться 90 години (3 кредити ЄКТС), з яких: лекційних – 

17 год., практичних – 17 год., самостійної роботи студентів – 56 год. 

VI. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни.  
1. Краснянский М.Е. Утилизация и рекуперация отходов: Учебное пособие, издание 2-е 

исправленное и дополненное – Харьков, Киев: Бурун и К, 2007. – 288 с.  

2. Радовенчик В.М., Гомеля М.Д. Тверді відходи: збір, переробка, складування: навчальний 

посібник. – К.: Крндор, 2010. – 552с.  

 3. Управління та поводження з відходами: Підручник/ Т.П. Шаніна, О.Р. Губанова, М.О. 

Клименко, Т.А. Сафранов, В.Ю. Коріневська, О.О. Бєдункова, А.І. Волков. За ред. Т.А.Сафранова, 

М.О. Клименка, - Одеса: 2011.  258 с.  

Система оцінювання: 

Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на практичних заняттях, оцінювання 2-

х модульних контрольних робіт, виконання самостійної роботи. 

Підсумковий контроль: залік у III семестрі. 

 

 
 


