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VІI 

Факультети / ННЦ, 

яким пропонується 

Промислове та цивільне будівництво 

Перелік компетентностей 

та результатів навчання, 

що забезпечує дисципліна 

ЗК2 Здатність планувати свою діяльність працюючи автономно. 

ЗК3 Знання та розуміння предметної області та професійної 

діяльності. 

ЗК10 Здатність працювати, забезпечуючи безпеку діяльності та 

якість виконання робіт. 

ЗК11 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і 

взятих обов’язків. 

ФК 3 Здатність працювати з геодезичними приладами та 

використовувати топографічні матеріали при проектуванні та 

зведенні об’єктів будівництва та інженерних мереж. 

ФК 4 Здатність створювати та використовувати технічну 

документацію. 

ФК 10 Здатність до розробки та оцінки технічних рішень 

інженерних мереж. 

ФК 13 Володіння технологічними процесами при зведенні, 

опорядженні та експлуатації будівель і споруд та монтажу 

інженерних систем і мереж. 

ФК 14 Здатність до розробки раціональної організації та 

управління будівельним виробництвом при зведенні,  

експлуатації, ремонті й реконструкції об’єктів з урахуванням 

вимог охорони праці. 

ФК 15 Знання принципів проектування міських території та 

об’єктів інфраструктури і міського господарства. 

ФК 16 Розуміння вимог до надійності та засобів забезпечення 

надійності будівельних конструкцій, будівель, споруд та 

інженерних мереж. 

ПРН 12. Розробляти та оцінювати технічні рішення інженерних 

мереж. 

ПРН 15. Проектувати технологічні процеси зведення і 

опорядження будівель (споруд) та монтажу інженерних систем і 

мереж. 

ПРН 17. Демонструвати розуміння принципів проектування 

міських території та об’єктів інфраструктури і міського 

господарства. 



ПРН 18. Забезпечувати надійну та безпечну експлуатацію 

будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж. 

ПРН 22. Знання номенклатури, конструкцій, принципів роботи 

та правил обслуговування основних типів обладнання водо-

каналізаційного господарства; вміння добирати, розраховувати 

та організовувати його наладку та керувати експлуатацією. 

ПРН 23. 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 24. Вміння враховувати вплив на екологічний стан водних 

об’єктів прийнятих технічних рішень при проектуванні,  

будівництві, налагодженні та експлуатації елементів 

водопровідно-водовідвідного господарства населеного пункту. 

ПРН 25. Вміння складати плани поточного та капітального 

ремонтів споруд систем водопостачання та водовідведення 

населених пунктів, промивок мереж і заходи щодо забезпечення 

їх виконання. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

ОК22 Санітарно-технічне обладнання будинків 

ОК23 Водопостачання і водовідведення 

ВБ2.2 Основи проектування систем водопостачання; Інженерні 

мережі; Основні споруди на системах водопостачання 

Основні теми дисципліни Основні дані дренажної мережі. Гідравлічний розрахунок 

дренажної мережі. Улаштування дренажної мережі. 

Видалення випадкових засмічень. Поточний і капітальний 

ремонт мережі. Заходи по техніці безпеки. Витрати по 

експлуатації мережі. Профілактичні роботи на мережі.  

Мова викладання Українська 
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