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вивчення дисципліни 

VII 

Факультети / ННЦ, 

яким пропонується 

Промислове та цивільне будівництво 

Перелік компетентностей 

та результатів навчання, 

що забезпечує дисципліна 

1. Знання та розуміння предметної області та професійної 

діяльності. 

2. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

3. Здатність до розуміння основних теоретичних положень, 

концепцій та принципів математичних та соціально-

економічних наук. 

4. Здатність створювати та використовувати технічну 

документацію. 

5. Здатність оцінювати і враховувати кліматичні, інженерно-

геологічні та екологічні особливості території будівництва при 

проектуванні та зведенні будівельних об’єктів. 

6. Здатність давати техніко-економічну оцінку запроектованим і 

працюючим елементам систем водопостачання та 

водовідведення, здійснювати авторський нагляд за 

будівництвом споруд і трубопроводів. 

7. Уміння враховувати екологічні наслідки від улаштування 

систем ВП і ВВ населеного пункту, та обирати найбільш 

раціональну і екологічно обґрунтовану схему 

водокористування. 

ПРН 4. Створювати або застосовувати об’ємно-планувальні 

рішення для подальшого проектування, в тому числі з 

використанням інформаційних технологій 

ПРН 9. Дотримуватись сучасних вимог нормативної 

документації в галузі будівництва 

ПРН 16. Демонструвати знання фізико-хімічних та біолого-

бактеріологічних характеристик природних та стічних вод, 

теоретичних основ процесів обробки водних систем та вміння 

застосовувати їх при розробленні технологічних схем 

підготовки води для потреб господарсько-питного 

водопостачання та очистки стічних вод систем водопостачання 

та водовідведення населених пунктів 

ПРН 19. Виконувати техніко-економічну оцінку існуючих, 

складати кошторис будівництва та експлуатації запроектованих 

споруд систем водопостачання та водовідведення населених 

пунктів, визначати собівартість подачі води споживачам і 

відведення стічних вод населеного пункту 

ПРН 5. Оцінювати вплив кліматичних, інженерно-геологічних 

та екологічних особливостей території будівництва при 



проектуванні та зведенні будівельних об’єктів 

ПРН 20. 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 

ОК 13 Основи охороні праці 

ОК 26 Технологія будівельного виробництва 

ОК 27 Економіка будівництва 

ВБ 1 Санітарно-технічне обладнання будинків 

Основні теми дисципліни Водні ресурси Землі, України. Розподіл і характеристика. 

Класифікація водних ресурсів. Водогосподарський баланс, 

водний кадастр. Екологія поверхневих вод. Гідросфера, 

самоочисна здатність, водний режим, біота водного середовища. 

Регулювання водних ресурсів. Водне господарство в системі 

водогосподарського комплексу України. Водні екосистеми, 

якісні і кількісні характеристики водних об’єктів України. 

Водна рекреація, антропогенне і техногенне навантаження на 

водні об’єкти. Водокористування загальне і спеціальне. 

Комплексне використання водних ресурсів. Водне 

законодавство, система державного контролю і охорони водних 

ресурсів. Водогосподарський комплекс (ВГК), учасники ВГК 

(промисловість, енергетика, сільське господарство, рибне 

господарство, комунальне господарство, водний транспорт), 

системи водопостачання і водовідведення учасників ВГК, 

сталий розвиток ВГК. Раціональне використання водних 

ресурсів. Промисловий вузол. Інженерний захист території від 

затоплення і підтоплення. Водоохоронні зони і лісозахисні 

полоси. Правила охорони поверхневих вод, нормування ПДК, 

гранично-допустимий скид (ГДС). Природоохоронна діяльність, 

моніторинг якості поверхневих вод, оцінка ступеню 

забруднення поверхневих вод. Проблеми охорони водних 

ресурсів. Економічна ефективність, платежі за скид забруднень 

у водні об’єкти 

Мова викладання Українська 
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