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 В процесі вивчення даної дисципліни студенти  навчаються  ставити і 

вирішувати комплекс задач з  визначення ефективності методів екологічної безпеки 

при будівництві та експлуатації систем водопостачання та водовідведення.  

 

Основні компетентності, що мають бути набуті при вивченні дисципліни:. 

Здатність визначати необхідні методи екологічної безпеки при будівництві та 

експлуатації систем водопостачання та водовідведення від впливу  антропогенного  

та техногенного видів  забруднення,  на основі розрахунків і аналізу проводити 

підбір технологій та споруд при будівництві та експлуатації систем водопостачання 

та водовідведення. 

. 

 

Програмні результати навчання: 

знати:  
- основні поняття екологічної безпеки при будівництві та експлуатації систем 

водопостачання та водовідведення; 



- вимоги до організації та створення системи екологічної безпеки при 

будівництві та експлуатації систем водопостачання та водовідведення на 

основі принципів та методів інженерних методів захисту водних об’єктів. 

вміти: 

- визначати інноваційні методи екологічної безпеки при будівництві та 

експлуатації систем водопостачання та водовідведення; 

- розраховувати показники екологічної безпеки при будівництві та експлуатації 

систем водопостачання та водовідведення; 

- визначати екологічно безпечну технологічну схему при будівництві та 

експлуатації систем водопостачання та водовідведення. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Лекції  

№п/п Назва тем, змістовних блоків та модулів 

Кількість 

годин 

 

1 2 3 

1.  Основні поняття екологічної безпекибудівництвасистем  

водопостачання та водовідведення. 

1 

2.  Основні поняття екологічної безпеки при експлуатації систем 

водопостачання та водовідведення 

1 

3.  Вимоги до організації та створення системи екологічної 

безпекибудівництвасистем  водопостачання та водовідведення на основі 

принципів та методів інженерних методів захисту водних об’єктів 

1 

4.  Вимоги до організації та створення системи екологічної безпеки при 

експлуатації систем водопостачання та водовідведення на основі 

принципів та методів інженерних методів захисту водних об’єктів 

1 

5.  Інноваційні методи екологічної безпекибудівництвасистем 

водопостачання та водовідведення 

2 

6.  Інноваційні методи екологічної безпекипри експлуатації систем 

водопостачання та водовідведення 

2 

7.  Методи розрахунківпоказників екологічної безпекибудівництвасистем 

водопостачання та водовідведення. 

2 

8.  Методи розрахунківпоказників екологічної безпеки експлуатації систем 

водопостачання та водовідведення. 

2 

9.  Екологічно безпечнітехнологічні схемибудівництва систем 

водопостачання та водовідведення 

2 

10.  Екологічно безпечнітехнологічні схемипри експлуатації систем 

водопостачання та водовідведення 

2 

 Всього 32 

 

 

 

 

 

 



Практичні заняття. 

 
№ 

п/п Назва тем  
Кількість 

годин 

1.  Основні поняття екологічної безпеки 4 

2.  Вимоги до організації та створення системи екологічної безпеки 4 

3.  Інноваційні методи екологічної безпеки 6 

4.  Методи розрахунківпоказників екологічної безпеки 4 

5.  Екологічно безпечнітехнологічні схемибудівництва систем 

водопостачання та водовідведення 

4 

 Всього 16 

 

 

 

Самостійна робота. 
 

№ 

п/п Зміст роботи 
Кількість годин 

 

1 Повторення теоретичних і методичних основ курсу. 30 

2 Підготовка до практичних занять 50 

 Всього 80 

 

Тематика індивідуальних та/або групових завдань. 

Теми розрахунково-графічної роботи за дисципліною «Екологічна безпека при 

будівництві та експлуатації систем водопостачання та водовідведення» пов’язана 

визначанням екологічно безпечну технологічну схему будівництва або експлуатації 

систем водопостачання та водовідведення РГР включає:      

- визначення екологічно безпечних показників будівництва або експлуатації 

систем водопостачання та водовідведення ; 

- визначення параметрів рекультивації ресурсів; 

- складання технологічної схеми екологічно безпечного будівництва або 

експлуатації систем водопостачання та водовідведення. 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний рівень оцінювання щодо отримання  «заліку» за навчальною 

дисципліною «Інженерні методи охорони водних ресурсів» складає 60 балів і може 

бути досягнутий наступними засобами оцінювання: 

 



Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість у 

семестрі 

Контроль знань:    

Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 60 100 

Разом  60 100 
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