
Силабус дисципліни 

за ОПП «Водопостачання та водовідведення» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Назва дисципліни, 

обсяг у кредитах ЕСТS 

Захист підземних вод від техногенного навантаження, 

3 кредити ЕСТS 

Загальна інформація 

про викладача 

Біляєв Микола Миколайович, д.т.н., професор, 

завідувач кафедри «Гідравліка та водопостачання», 

+38 056 373 15 09 

Семестр, у якому 

можливе (планується) 

вивчення дисципліни 

VІІI 

Факультети / ННЦ, 

яким пропонується 

Промислове та цивільне будівництво 

Перелік компетентностей 

та результатів навчання, 

що забезпечує дисципліна 

ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

нових ідей при діях в нестандартних ситуаціях. 

ЗК 3 Знання та розуміння предметної області та професійної 

діяльності. 

ЗК 12 Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ФК 10 Здатність до розробки та оцінки технічних рішень 

інженерних мереж. 

ФК24. Уміння враховувати екологічні наслідки від улаштування 

систем ВП і ВВ населеного пункту, та обирати найбільш 

раціональну і екологічно обґрунтовану схему 

водокористування. 

ПРН1. Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної 

політики, фундаментальні положення з біології, хімії, фізики, 

математики, біотехнології та фахових і прикладних інженерно-

технологічних дисциплін для моделювання та вирішення 

конкретних природозахисних задач у виробничій сфері. 

ПРН2. Вміти аналітично опрацьовувати іншомовні джерела з 

метою отримання інформації, що необхідна для розв’язання 

природоохоронних завдань. 

ПРН3. Вміти використовувати інформаційні технології та 

комунікаційні мережі для природоохоронних задач. 

ПРН 24. Вміння враховувати вплив на екологічний стан водних 

об’єктів прийнятих технічних рішень при проектуванні,  

будівництві, налагодженні та експлуатації елементів 

водопровідно-водовідвідного господарства населеного пункту. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

ОК16 Інженерна гідравліка 
ОК18 Основи кліматології 
ОК19 Метрологія і стандартизація 

ОК22 Санітарно-технічне обладнання будинків 

ОК23 Водопостачання і водовідведення 

ОК24 Споруди і обладнання водопостачання 

ОК25 Споруди і обладнання водовідведення 

ОК27 Водні ресурси, їх використання і охорона 

ВБ2.1 Чисельні методи в задачах гідродинаміки; Моделі оцінки стану 

довкілля; Математичне моделювання 

ВБ 2.4 Санітарно-гігієнічні основи водокористування; Проектування 

полігонів для відходів; Показники якості природних вод 

ВБ2.5 Експлуатація  та автоматизація систем водопостачання та 



водовідведення; Захист атмосфери при міграції токсичних речовин; 

Експлуатація гідротехнічних споруд 

ВБ2.6 Екологічна безпека; Нормування антропогенного навантаження 

на навколишнє середовище; Технології захисту довкілля 

Основні теми дисципліни Лекції: 

1. Класифікація підземних вод – 2 год. 

2. Види техногенного забруднення підземних вод – 2 год. 

3. Природозахисні заходи для захисту підземних вод від 

забруднення – 2 год. 

4. Метод нейтралізації для захисту підземних вод від 

забруднення – 2 год. 

5. Використання підземних стін для захисту підземних вод від 

забруднення – 2 год. 

6. Використання фільтруючих стін для захисту підземних вод 

від забруднення – 2 год. 

7. Дренаж – 2 год. 

8. Використання поглинаючих свердловин для захисту 

підземних вод від забруднення – 2 год. 

 

 

Практичні заняття: 

1. Експрес-методи прогнозування забруднення підземних вод – 

2 год. 

2. Розрахунок ефективності методу нейтралізації для захисту 

підземних вод від забруднення – 2 год.. 

3. Розрахунок ефективності використання підземних стін для 

захисту підземних вод від забруднення – 4 год. 

4. Розрахунок ефективності використання дренажу для захисту 

підземних вод від забруднення – 4 год. 

5. Розрахунок ефективності використання поглинаючих 

свердловин для захисту підземних вод від забруднення – 4 год. 

Мова викладання Українська 
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