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Семестр, у якому 

можливе (планується) 

вивчення дисципліни 

VI, VII 

Факультети / ННЦ, 

яким пропонується 

Промислове та цивільне будівництво 

Перелік компетентностей 

та результатів навчання, 

що забезпечує дисципліна 

ЗК3 Знання та розуміння предметної області та професійної 

діяльності. 

ЗК12 Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ФК1 Здатність до розуміння основних теоретичних положень, 

концепцій та принципів математичних та соціально-

економічних наук. 

ФК4 Здатність створювати та використовувати технічну 

документацію. 

ФК7 Здатність оцінювати і враховувати кліматичні, інженерно-

геологічні та екологічні особливості території будівництва при 

проектуванні та зведенні будівельних об’єктів. 

ФК24 Уміння враховувати екологічні наслідки від улаштування 

систем ВП і ВВ населеного пункту, та обирати найбільш 

раціональну і екологічно обґрунтовану схему 

водокористування. 
ПРН3. Вміти використовувати інформаційні технології та 

комунікаційні мережі для природоохоронних задач. 

ПРН9. Оцінювати вплив кліматичних, інженерно-геологічних та 

екологічних особливостей території будівництва при 

проектуванні та зведенні будівельних об’єктів 

ПРН24. 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 

ОК23 Водопостачання і водовідведення 

ВБ1.2 Основи екології та безпека життєдіяльності; Основи 

загальної екології; Валеологія та безпека життєдіяльності 

ВБ2.4 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 



Основні теми дисципліни Класифікація надзвичайних ситуацій. Найважливіші фактори 

аварій та катастроф в Україні, в країнах ближнього та дальнього 

зарубіжжя. Характерні особливості надзвичайних ситуацій, 

аварій та катастроф. Особливо уразливі території, акваторії, 

об’єкти. Основні методи якісної і кількісної оцінки рівня 

промислової та екологічної безпеки. Методи зберігання та 

транспортування небезпечних речовин. Організаційні принципи 

національної системи екологічної безпеки. Прогнозування 

забруднення атмосфери на базі аналітичних моделей. 

Дослідження рівня забруднення повітряного середовища біля 

залізничної колії (викиди домішок з поїздів при 

транспортуванні небезпечних вантажів). Прогноз забруднення 

водних об’єктів у випадках аварійного скиду небезпечних 

речовин. Прогноз забруднення водних об’єктів при 

довготривалому скиді забруднювача (розрив трубопроводу) 

експрес-методом. Визначення концентрації домішок в річках 

при аварійному скиданні стічних вод 

Мова викладання Українська 
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