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Анотація. Навчальна дисципліна «Поводження з ТПВ в 

урбоекосистемі» є складовою освітньо-професійної програми підготовки 

спеціальності 101 «Екологія». Вона охоплює питання характеристик та 

класифікації відходів, сучасних схем збирання, транспортування, 

знешкодження, утилізації та повторного використання твердих побутових 

відходів та їх вплив на урбоекосистему. Поводження з ТПВ служить однією з 

основ екологізації урбанізованого середовища.  

Предмет дисципліни – процес поводження з твердими побутовими 

відходами в урбоекосистемах. Завдання дисципліни «Поводження з ТПВ в 

урбоекосистемі» - придбання студентами теоретичних знань та практичних 

навичок необхідних для обґрунтування рішення щодо вибору екологічно 

безпечних методів збору, транспортування та знешкодження ТПВ міста; уява 

про вторинні ресурси, можливості їх використання  у містах. 

Мета дисципліни – формування у студентів системи теоретичних 

знань і практичних навичок в галузі поводження з ТПВ в урбоекосистемі, 

системи теоретичних знань і практичних навичок в галузі оздоровлення 

урбанізованого середовищ. 

 

У результаті вивчення курсу студент повинен: 

знати: 

- норми законів та інших нормативно-правових актів з питань 

поводження з відходами; 

- можливий вплив ТПВ на урбоекосистему;  

- обґрунтування рішень щодо вибору ефективних і екологічно безпечних 

методів збору, транспортування, знешкодження, зберігання та 

поховання відходів; 

- розроблення варіантів природоохоронних заходів при поводженні з 

ТПВ.  



 

вміти: 

- розраховувати кількість утворення ТПВ в урбоекосистемі;  

- визначати потрібну кількість контейнерів для збору ТПВ;  

- розраховувати потрібну кількість транспорту для вивозу ТПВ; 

- застосовувати міжнародний досвід у вирішенні екологічних проблем 

накопичення ТПВ у містах;  

- реалізувати на практиці заходи поводження з ТПВ для оздоровлення 

урбанізованого середовища;  

- враховувати нормативні та екологічні вимоги до поводження з ТПВ.  

 

Змістовні модулі дисципліни: 

Змістовний модуль 1: Основні принципи поводження з відходами у 

населених пунктах.  

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. 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 біологічного перероблення органічної 

речовини, що є у складі побутових відходів (компостування, використання 

компосту). Сучасні технології пакування, утилізації та знешкодження 

побутових відходів. 

Змістовний модуль 2: Основні напрямки та принципи управління у 

сфері поводження з відходами у населених пунктах. 

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. Розроблення схем 

санітарної очистки міст та програм поводження з побутовими відходами.  
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