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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
 

до самостійної роботи студентів з дисципліни «Інженерна гідроекологія міст» 

 

Згідно з навчальним планом підготовки спеціалістів денної форми 

навчання з дисципліни «Інженерна гідроекологія міст» на самостійну роботу 

студенів передбачено – 18 годин, магістрів – 36 годин, студентів заочної форми 

навчання – 34 години. 

Зміст дисципліни складає відомості про основні напрямки діяльності 

еколога після закінчення ВНЗ, а саме: еколог підприємства, екологічний 

інспектор, інженер-проектувальник відділу охорони довкілля проектної 

установи, науковий співробітник у галузі охорони природного середовища. 

Самостійна робота студентів полягає у: 

• вивченні конспекту лекцій з навчальної дисципліни, який доступний в 

електронній формі, в конспекті містяться контрольні запитання, а також перелік 

додаткової літератури до дисципліни; 

• виконанні контрольної роботи (тільки для студентів заочної форми навчання); 

• виконанні курсового проекту «Захист водних об’єктів від забруднення 

виробничими стічними водами».  

Контрольна робота студентами заочного навчання виконується згідно з 

Методичними вказівками до виконання контрольної роботи з дисципліни 

«Інженерна гідроекологія міст», Харків – ХНАМГ – 2009 (автори  

В.М. Ладиженський, А.В. Іщенко). 

Курсовий проект виконується згідно з Методическими указаниями к 

выполнению курсового проекта «Защита водных объектов от загрязнения 

производственными сточными водами», Харьков – ХНАГХ, 2007 (авторы  

В.Н. Ладыженский, А.В. Ищенко, Т.В. Дмитренко). 

Студенти самостійно готують презентацію для захисту контрольної 

роботи і курсового проекту. 
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