
Інформаційна довідка 

 

Вид навчальна дисципліна  

Назва: Технології захисту та відновлення водних об’єктів  

Код: ПП В.01 

Тип: вибіркова 

Рівень: третій (освітньо-науковий) 

Семестр, в якому викладається: 3 

Кількість кредитів ЄКТС: 5 

Лектор (викладач): д.т.н., проф. Ф. В. Стольберг, доцент, к.т.н. Сталінська І.В. 
Результати навчання: студент має компетентність виявити інженерно-технологічну 

проблему та підібрати для неї типове або нестандартне рішення з урахуванням принципів 

раціонального природокористування; застосовувати існуючі або розробити нові технічні 

методи, технології та обладнання захисту водних об’єктів та надати їх економічну оцінку;  

розробляти та проводити експерименти, а також проводити обробку та інтерпретацію 

даних; застосовувати вимоги та норми екологічного законодавства і екологічні нормативи 

в практичній діяльності; проводити техніко-екологічний аналіз об'єктів господарської 

діяльності та технічної документації, застосовувати основні принципи забезпечення 

екологічної безпеки для захисту персоналу та населення від можливих наслідків аварій і 

катастроф. 

Дисципліни, на які спирається: 1) інноваційні технології в галузі захисту 

навколишнього середовища; 

2) управління науковими проектами  

Зміст:  

Змістовий модуль 1.  Технології захисту водних об’єктів. 

Змістовий модуль 2.  Технології відновлення водних екосистем. 

Змістовий модуль 3.  Оцінка ефективності природоохоронних технологій. 

Форми та методи навчання: словесні, наочні, практичні, дискусійні. Індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні. Репродуктивні (пояснювально-ілюстративні). Конспектування 

лекцій. Обговорення тем, виконання вправ, постановка питань, самостійна робота.  

Мова навчання: українська. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка 

 

Вид учебная дисциплина   

Название: Технология защиты и восстановления водных объектов  

Код: ПП В.01 

Тип: избирательная 

Уровень: третий (образовательно-научный) 

Семестр, в котором излагается: 3 

Количество кредитов ЕКТС: 5 

Лектор (преподаватель): д.т.н., проф. Ф. В. Стольберг, доцент, к.т.н. Сталинская И.В. 

Результаты обучения: студент имеет компетентность выявить инженерно-

технологическую проблему и подобрать для нее обычное или нестандартное решение с 

учетом принципов рационального природопользования; применять существующие или 

разработать новые технические методы, технологии и оборудование защиты водных 

объектов и предоставить их экономическую оценку; разрабатывать и проводить 

эксперименты, а также проводить обработку и интерпретацию данных; применять 

требования и нормы экологического законодательства и экологические нормативы в 

практической деятельности; проводить технико-экологический анализ объектов 

хозяйственной деятельности и технической документации, применять основные 

принципы обеспечения экологической безопасности для защиты персонала и населения от 

возможных последствий аварий и катастроф. 

Дисциплины, на которые опирается: 1) инновационные технологии в области защиты 

окружающей среды; 

2) управление научными проектами. 

Содержание:  

Содержательный модуль 1.  Технология защиты водных объектов от загрязнения. 

Содержательный модуль 2.  Технология восстановления водных экосистем. 

Содержательный модуль 3.  Оценка эффективности природоохранных технологий. 

Формы и методы обучения: словесные, наглядные, практические, дискуссионные. 

Индуктивные, дедуктивные, аналитические. Репродуктивные (объяснительно-

иллюстративные). Конспектирование лекций. Обсуждение тем, выполнение упражнений, 

постановка вопросов, самостоятельная работа. 

Язык обучения: украинский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


