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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ОТРИМУЮСТЬ ЗДАТНІСТЬ 

ОЦІНЮВАТИ НАСЛІДКИ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО    СЕРЕДОВИЩА 

У ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА 

ЗАПРОПОНОВУВАТИ ДІЇ, ЯКІ ПОПЕРЕДЖУЮТЬ ЗАБРУДНЕННЯ. 
Наприклад: Вміння розрахувати викиди речовин від підприємства або розрахувати 

концентрацію забруднюючих речовин від скиду стічної води від виробництва будівельних 

матеріалів. 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних 

навичок за такими дисциплінами: Хімія, Екологія, Технологія виробництва будівельних 

матеріалів, Безпека життєдіяльності. 

 

                       Програмні результати навчання: 

знати:  

- основні технологічні процеси окремих галузей чи виробництв та їх вплив на 

навколишнє природне середовище; 

- сучасні методи захисту навколишнього середовища від антропогенного забруднення; 

 



володіти: 

- методикою визначення концентрації речовин, які потрапляють в атмосферне повітря 

від викидів стаціонарного джерела; 

- методикою визначення концентрації речовин зі скидом від підприємства; 

-  методикою розрахунку відстані, на якій досягається максимальна концентрація 

забруднення в приземному шарі та визначення концентрації забруднень на різних 

відстанях від джерела викиду. 

вміти:  

- оцінювати технологічні процеси у виробництві будівельних матеріалів та  їх вплив на 

навколишнє природне середовище; 

- визначати і прогнозувати наслідки рішень по захисту навколишнього середовища від 

антропогенного впливу. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
практи

чні 

лабора

торні 

самост

ійна 

Розділ 1.  Загальні положення дисципліни 

1.1 Основні положення дисципліни техноекологія. 

Загальна структура будівельного комплексу 
2 4  8 

1.2 Властивості будівельних матеріалів, які 

обумовлюють забруднення навколишнього 

середовища. Загальна характеристика впливу 

будівельних підприємств на довкілля 

2 2   

Розділ 2. Особливості  будівельного виробництва  

2.1 Вплив заводів будівельних матеріалів та виробів. 

Асфальтне виробництво. 

2   10 

2.2 Особливості впливу цементного заводу на довкілля  2   10 

2.3 Особливості впливу заводів залізобетонних 

виробництв та конструкцій на довкілля  
2   8 

2.4 Заводи м'якої покрівлі і гідроізоляційних матеріалів 2   10 

2.5 Особливості впливу лакофарбових матеріалів на 

навколишнє середовище  
2   12 

2.6 Особливості впливу заводів по виробництву 

будівельних виробів з полімерних матеріалів на 

довкілля  

2    

2.7 Вплив заводів будівельного та технічного скла 2    

2.8 Вплив промисловості будівельних матеріалів та 

будівництва на довкілля 
2 10   

Розділ 3. Заходи боротьби зі шкідливим впливом будівельного комплексу на 

довкілля  

3.1 Охорона атмосферного повітря від викидів 

підприємств будівельної індустрії  
2   12 

3.2 Запобігання забруднення ґрунтів та водного 

середовища від підприємств будівельної індустрії  
2   10 

 Всього 24 16  80 

 

 



Критерії оцінювання та засоби діагностики 

 

4.1 Мінімальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за навчальною  

дисципліни «Техноекологія  в будівництві» складає 60 балів і може бути досягнений 

наступними засобами оцінювання: 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість балів Вид контролю 
Кількість 

у семестрі 

Розрахунково-графічна робота 1 16 24 

Практичні роботи (виконання та захист) 8 24 36 

Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 20 40 

Всього  60 100 

 

З дисципліни передбачено виконання розрахунково-графічної роботи, яка 

складається з 6 задач за темами:  

- Розрахунок коефіцієнту змішування зворотних вод з водою водного об’єкту та 

кратності розведення зворотних вод; 

- Обґрунтування та розрахунок максимально допустимої концентрації домішок в 

очищених зворотних водах та ступеню очищення; 

- Розрахунок необхідного ступеню очищення зворотних вод по БСКп; 

-  Визначення нормативів ГДС речовин, що надходять у водний об’єкт із зворотніми 

водами; 

- Оцінка ефективності роботи очисних споруд; 

- Прогноз зміни якості води у контрольному створі. 

Розроблено 100 варіантів завдань. При розв’язанні задач обов’язковим є 

представлення висновків щодо результатів розрахунків. Методичні рекомендації щодо 

виконання контрольної  роботи [4]. 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь яких 

причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збільшити вже 

набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди 

з викладачем (комісією викладачів) по тематиці навчальної дисципліни. 
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