
Силабус дисципліни 

за ОПП «Водопостачання та водовідведення» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Назва дисципліни, 

обсяг у кредитах ЕСТS 

Нормування антропогенного навантаження на навколишнє 

середовище, 

6 кредитів 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 

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 Мета та задачі екологічного нормування. Методичні підходи до 

проблем екологічного нормування. Біологічні підходи до 

екологічного нормування. Біоіндикація. Правові норми 

стандартизації і нормування в галузі охорони довкілля. 

Інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря. Інвентаризація викидів важких металів в атмосферне 

повітря. Нормування в галузі охорони атмосферного повітря. 

Оцінка забруднення атмосферного повітря. Визначення 

санітарно-захисних зон. Визначення фонових концентрацій 

шкідливих речовин. Регулювання викидів за несприятливих 

метеорологічних умов. Визначення необхідного зниження 

концентрацій і викидів в атмосферне повітря в період 

несприятливих метеорологічних умов. Регулювання викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Норматив в 

галузі використання і охорони вод та відтворення водних 

ресурсів. Розробка ГДС речовин. Антропогенний вплив на 

ґрунти. Заходи щодо запобігання або зменшення обсягів 

відходів. 

Мова викладання Українська 
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