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ВСТУП 
 

Метою проведення практичних робіт є вдосконалення теоретичних знань 
і придбання практичних умінь студентів денної та заочної форм навчання з 
курсу «Інженерно-екологічна безпека гідросфери міста» при визначенні 
сучасних проблем екологічної безпеки водних ресурсів та можливих шляхів 
розв’язання цих проблем. Щодо кожної теми передбачено проведення 
встановленого учбовим планом практичних занять і закріплення знань 
студентів шляхом виконання контрольної роботи (для заочної форми навчання),  

Завдання: опанування студентами сучасними підходами до визначення та 
оцінки екологічних загроз водним об’єктам; формування знань щодо 
інженерних підходів зниження екологічної небезпеки водних об’єктів; 
оволодіння навичками використання надбаних знань при розв’язанні 
конкретних професійних задач. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати 
основні сучасні загрози екологічній безпеці водних об’єктів, основні сучасні 
інженерні підходи до забезпечення безпеки водних об’єктів; вміти: визначати 
екологічні загрози, що виникають в зв’язку з водокористуванням, чинники 
виникнення екологічних загроз водним об’єктам, інженерні шляхи зниження 
рівня екологічної небезпеки водних об’єктів, оцінювати зміни екологічної 
небезпеки водних об’єктів внаслідок інженерних заходів. 

 
1 СКЛАД І ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Змістовий модуль 1 Екологічна безпека водойм 
 

Тема 1 Особливості процесів формування якості води в водоймах 

В рамках практичного заняття студенти повинен ознайомитися з 
гідрофізичними та екологічними особливостями водойм порівняно з 
водострумами, та розбіжностями між озерами та водосховищами, опанувати 
особливості екологічних зон водойм та вплив цих особливостей на процеси 
формування якості води. 

Тема 2 Антропогенне евтрофування 
В рамках практичного заняття студент має проаналізувати роль основних 

чинників антропогенного евтрофування та фізичні, хімічні і гідробіологічні 
механізми, що впливають на цей процес. 

Тема 3 Прогнозування екологічного стану водойм під впливом 
антропогенних факторів 

В рамках практичного заняття студенти повинні опанувати методи 
розрахунків якості води в контрольних створах водойм на основі методів 
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Руфеля, Лапшева, та Караушева.і прогнозування трофічного стану водойм на 
основі методів Фоленвайдера та Ділона–Ріглера. 

Тема 4 Технології захисту та відновлення водойм 
В рамках практичного заняття студенти мають виконати аналіз достоїнств 

та недоліків різних технологій захисту та відновлення водойм, та 
методологічних підходів до створення систем технологій. 
 

Змістовий модуль 2 Екологічна безпека прибережних зон морів 
 

Тема 5 Регламентація водокористування в прибережних зонах морів 
В рамках практичного заняття студенти повинні ознайомитися з 

міжнародними угодами і правилами використання морських територій, 
регламентацією екологічних наслідків судноплавства, правилами охорони 
внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та 
засмічення.  

Тема 6 Прогнозування екологічного стану прибережних зон морів під 
впливом антропогенних факторів 

В рамках практичного заняття студенти мають проаналізувати  
особливості формування якості води в прибережних зонах морів і опанувати 
розрахункові методи визначення показників якості води в контрольних точках 
морської акваторії. 
 

2 САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

Самостійна робота студента – це важлива частина підготовки 
майбутнього фахівця, що дозволяє йому навчитися роботі з різноманітними 
науковими й літературними джерелами, а також умінню обробляти й 
аналізувати отриману інформацію. 

В рамках самостійної роботи студенти мають:  
– провести розрахунки кратності розбавлення стічних вод в водоймах;  
– визначити розміри зон впливу та забруднення; 
– провести розрахунки кратності розбавлення стічних вод в прибережних 

зонах морів.  
Результати роботи студенти представляють в вигляді письмового звіту 

(денна форма), або у вигляді контрольної роботи (для заочної форми). 
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3 КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ) 
 

В склад контрольної роботи входять контрольні запитання та два 
розрахунково-аналітичні завдання, які кожен студент отримує індивідуально у 
викладача особисто або за допомогою електронних засобів комунікації. В звіті з 
виконання контрольного роботи студент повинен навести в довільні формі 
відповіді на контрольні запитання та розрахунки по двох завданнях – оцінка зон 
забруднення і впливу для водойм; розрахунок кратності розбавлення стічних 
вод для прибережних зон морів.   
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