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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

10 „Природничі 

науки” 
(шифр, назва) 

за вибором студента 

 

Модулів – 1 
” 

(шифр, назва) 
Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
Спеціальність 106 

„Географія” 

 

4-й 4-й 

Курсова робота Семестр 

Загальна кількість годин -  
2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента - 3 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень:  

бакалавр 

 

32 год. 14 год. 

Практичні, семінарські 

32 год. 6 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

44 год.  год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,6 
 

 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: сформувати у студентів загальні знання про різноманітність  сучасних 

відходів виробництва та споживання,  ефективні інноваційні методи поводження з 

відходами. 

Завдання  

- засвоїти теоретико методологічні основи дослідження проблематики відходів, їхні 

види, сучасні класифікації, способи поводження 

- охарактеризувати різні види відходів, об’єми та місця утворення, їх накопичення та 

утилізація 

- дослідити основні проблеми надмірного утворення та накопичення відходів в 

Україні; 



-  засвоїти основні підходи до формування системи сортування твердих побутових 

відходів; 

- вивчити сучасні напрямки вторинної переробки відходів; 

- розглянути еколого-економічну ефективність сучасних технологій поводження з 

відходами. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати:  

- класифікацію відходів за видами; 

- прояви негативного впливу необлаштованих сміттєзвалищ на довкілля і здоров’я 

людей; 

-  систему і правила сортування твердих побутових відходів; 

- можливості перероблення органічних відходів; 

- недоліки та перспективи термічної ліквідації відходів 

- можливості рециклінгу відходів; 

- сучасні екологічно безпечні технології складування твердих побутових відходів; 

- еколого-економічну ефективність функціонування підприємств в галузі 

поводження з відходами. 

 

вміти:  

- застосовувати набуті знання в практичній діяльності 

- сортувати тверді побутові відходи за фракціями 

- дати оцінку екологічності застосовуваних технологій в галузі поводження з 

відходами 

- обирати найефективніший спосіб поводження з різними видами відходів, залежно 

від регіональних особливостей 

- розробити рекомендації щодо створення системи поводження з відходами  

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Сучасна криза відходів. 

Тема 1. Зворотній бік виробництва і споживання. Відходність сучасного 

виробництва і споживання.  

Тема 2. Поводження з відходами на різних етапах розвитку людства. Зміна 

підходів до поводження з відходами у ХХ столітті 

Тема 3 Поняття відходи, їхня класифікація. 

Тема 4.  Правове регулювання поводження з відходами в Україні 

Тема 5. Методологія сучасної системи поводження з відходами. Піраміда відходів. 

 Тема 6. Попереджувальний підхід у поводженні з відходами. Відходи як ресурси 

 

Змістовий модуль 2. Види відходів та поводження з ними 

Тема 7. Поводження з твердими побутовими відходами. Правила сортування 

відходів  

Тема 8. Негативний вплив сміттєзвалищ на довкілля та здоров’я людей Сучасні 

технології складування твердих побутових відходів. 

Тема 9. Поводження з муніципальними рідкими відходами. Проблеми очисних 

споруд українських міст. 

Тема 10. Відходи виробництва. Вторинне використання відходів промисловості. 

Тема 11. Небезпечні промислові відходи та можливості їх повторного 

використання 

Тема 12. Відходи рослинництва. Їхнє використання для виробництва енергії 

Тема 13. Відходи тваринництва. Технології переробки та використання біологічних 

відходів. 



Тема 14. Медичні відходи. Проблеми поводження 

Тема 15. Відходи будівництва та знесення. Вторинне використання відходів. 

Тема 16. Сучасне управління відходами, міжнародні стандарти серії ІСО, 

розширена відповідальність виробника, наука гарбологія. 

 

..... 

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 лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Сучасна криза відходів. 
Тема 1. Зворотній бік 

виробництва і 

споживання. Відходність 

сучасного виробництва і 

споживання.  

 2 2   3       

Тема 2. Поводження з 
відходами на різних 

етапах розвитку людства. 

Зміна підходів до 

поводження з відходами у 

ХХ столітті 

 2 2   3       

Тема 3 Поняття відходи, 

їхня класифікація. 
 2 2   2       

Тема 4.  Правове 

регулювання поводження 

з відходами в Україні 

 2 2   3       

Тема 5. Методологія 

сучасної системи 

поводження з відходами. 

Піраміда відходів. 

 2 2   3       

Тема 6. 
Попереджувальний підхід 
у поводженні з відходами. 

Відходи як ресурси 

 2 2   2       

Разом – зм. модуль1 40 12 12   16       
Змістовий модуль 2. Види відходів та поводження з ними 

Тема 7. Поводження з 

твердими побутовими 

відходами. Правила 

сортування відходів. 

 2 2   2       

Тема 8. Негативний 

вплив сміттєзвалищ на 
довкілля та здоров’я 

людей. Сучасні 

технології складування 

твердих побутових 

відходів.  

 2 2   3       

Тема 9. Поводження з 

муніципальними 

рідкими відходами. 

Проблеми очисних 

споруд українських міст. 

 2 2   3       

Тема 10. Відходи 

виробництва Вторинне 

використання відходів 

 2 2   3       



промисловості. 

Тема 11. Небезпечні 

промислові відходи та 

можливості їх 

повторного 

використання 

 2 2   3       

Тема 12. Відходи 

рослинництва. Їхнє 

використання для 

виробництва енергії. 

 2 2   3       

Тема 13. Відходи 

тваринництва. 
Технології переробки та 

використання 

біологічних відходів 

 2 2   3       

Тема 14. Медичні 

відходи. Проблеми 

поводження 

 2 2   2       

Тема 15. Відходи 

будівництва та знесення. 

Вторинне використання 

відходів. 

 2 2   3       

Тема 16. Сучасне 

управління відходами, 

міжнародні стандарти 

серії ІСО, розширена 
відповідальність 

виробника, наука 

гарбологія. 

 2 2   3       

Разом – зм. модуль 2 68 20 20   28       

Усього годин 108 32 32   44       

 

 

 

5. Теми семінарських занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Зворотній бік виробництва і споживання. Відходність сучасного 

виробництва і споживання. 

2 

2 Поводження з відходами на різних етапах розвитку людства. 

Зміна підходів до поводження з відходами у ХХ столітті 

2 

3 Поняття відходи, їхня класифікація. 2 

4 Законодавчі основи поводження з відходами в Україні 2 

5 Методологія сучасної системи поводження з відходами. Піраміда 

відходів. 

2 

6 Попереджувальний підхід у поводженні з відходами. Відходи як 

ресурси 

2 

7 Негативний вплив сміттєзвалищ на довкілля та здоров’я людей 

Сучасні технології складування твердих побутових відходів. 

2 

8 Відходи виробництва. Вторинне використання відходів 

промисловості. 

2 

9 Небезпечні промислові відходи та можливості їх повторного 

використання 

2 

10 Відходи рослинництва. Їхнє використання для виробництва 

енергії 

2 

11 Відходи тваринництва. Технології переробки та використання 2 



біологічних відходів. 

12 Медичні відходи. Проблеми поводження 2 

13 Відходи будівництва та знесення. Вторинне використання 

відходів. 

2 

14 Сучасне управління відходами, міжнародні стандарти серії 

ІСО, розширена відповідальність виробника, наука гарбологія. 

2 

                                             

6. Теми практичних  занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Поводження з твердими побутовими відходами. Правила 

сортування відходів  

 

2 

2 Поводження з муніципальними рідкими відходами. Методи 

очистки стічних вод 

2 

 

8. Самостійна  робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Проблема використання та знешкодження відходів в Україні та у 

Львівській області 

6 

2 Проблеми впровадження сортування твердих побутових 

відходів... 

6 

3 Технології переробки та використання біологічних відходів. 4 

4 Сучасні технології складування твердих побутових відходів. 6 

5 Термічне знешкодження відходів. 6 

6 Вторинне використання відходів нафтопереробної промисловості. 4 

7 Біологічний метод очищення від забруднення нафтопродуктами. 6 

8 Використання відходів гірничо-добувної та будівельної 

промисловості. 
6 

 Разом  44 

 

10. Методи контролю 
 

Контроль включає поточний, модульний та підсумковий семестровий 

контроль знань – залік у 8 семестрі. Контроль знань здійснюється за модульно-

рейтинговою системою.  

Максимальна кількість балів, яку має можливість набрати студент за кожний 

змістовий модуль, складає по 50 балів за 2 змістові модулі. Підсумкова оцінка 

визначається як сума балів, набраних студентом за кожний змістовий модуль,  

 

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 ЗМ 1   Т5 Т6 Т7 Т8 ЗМ 2 

6 6 6 6 26   6 6 6 6 26 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів 

 



Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для 

екзаменів і заліків). 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 

дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну 

успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів; 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка 

з диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 
Відмінно 

 

 

Зараховано 

В 81-89 
4 Добре 

С 71-80 

D 61-70 
3 

Задовільно  

 Е  51-60 

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи 

контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка 

встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі 

ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або 

кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін. 

12. Методичне забезпечення 

 

1. ЗУ "Про відходи"  

2. Наказ Мінприроди України від 07.07.2008 № 342 "Про затвердження 

типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ "Облік 

відходів та пакувальних матеріалів і тари" та Інструкції щодо її 

заповнення" 

3. Інструкція щодо заповнення типової форми первинної облікової 

документації № 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари" 

та Інструкції щодо її заповнення" 



4. Постанова КМУ від 03.08.1998 № 1216 "Про затвердження Порядку 

ведення реєстру місць видалення відходів" 

5. Постанова КМУ від 03.08.1998 № 1218 "Про затвердження Порядку 

розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та 

розміщення відходів" 

6. Постанова КМУ від 31.08.1998 № 1360 "Про затвердження Порядку 

ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів" 

7. Постанова КМУ від 01.11.1999 № 2034 "Про затвердження Порядку 

ведення державного обліку та паспортизації відходів" 

8. Наказ Мінекобезпеки України від 14.01.1999 № 12 "Про затвердження 

Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів" 

9. Наказ Мінекобезпеки України від 17.02.1999 № 41 "Про затвердження 

форми реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації 

відходів та Інструкції щодо її складання" 

 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Шаніна Т.П., Губанова О.Р., Клименко М.О. У 66 Управління та поводження з 

відходами: Підручник/ Шаніна Т.П., Губанова О.Р., Клименко М.О., Сафранов Т.А., 

Коріневська В.Ю., Бєдункова О.О., Волков А.І. За ред. проф. Т.А. Сафранова, проф. М.О. 

Клименка; Одеськ. Держ. Екологічний Університет. – Одеса, ТЕС 2012. – 272 с.  

2. 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, -  258 с.Одеса, 2011.   

Методичні рекомендації розумного управління відходами спільнот, 2017 – режим 

доступу: https://dzki.kyivcity.gov.ua/files/2018/7/10/Upravlinya_vidchodamy.pdf 

Допоміжна 

1. Рожко І., Койнова І.Проблеми управління твердими побутовими 

відходами у м. Львові // Науковий вісник Чернівецького університету: 

Збірник наукових праць. Вип.. 199: Географія. – Чернівці: Рута, 2004. – 

С. 125-134.  



2.  Койнова І. Вплив фармацевтичних відходів на довкілля та проблеми 

поводження з ними / І. Койнова, Д. Ковпак // Вісник Львівського 

університету. Сер. геогр. – 2009. – Вип 36. – С. 194-200. 

 

14. Інформаційні ресурси 

 

1. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=187%2F98-%E2%F0=- закон 

України «Про відходи» 

2. http://ecoclub.kiev.ua – актуальні новини про проблеми відходів 

3. http://www.energostal.kharkov.ua – інформація про утилізацію промислових відходів 

4. http://www.rav.com.ua/ua/Recycling_of_dangerous_waste- офіційний сайт ТОВ «РАФ-

ПЛЮС» - компанії, що здійснює заходи щодо  вдосконалення комплексу послуг у 

сфері поводження з небезпечними відходами, що припускає проведення переліку  

процедур, пов'язаних з ліцензуванням 

5. http://utilization.shaden.ua/uk/- компанія, що пропонує всі види послуг із 

очищення промислових та побутових об’єктів від різних типів відходів 

6. http://www.wrfound.org.uk/wrffile.HTML - Архів Фонду Світових Ресурсів 

(WRF, британської громадської організації)  

7. http://www.best.COM/~dillon/recycle/index.HTML - інформація про 

можливості і методи рециклінгу різних типів товарів та упакування  

8. http://epdwww.engr.wisc.edu/iscourses - сайт університету шт. Вісконсин: 

Інфоормація про ТПВ та методи поводження з ними.  

9. http://net.indra.com/~topsoil/Compost_Menu.HTML - WWW-сервер про 

компост.  

10. http://www.ecoleague.net/ - офіційна сторінка Всеукраїнської екологічної ліги 
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