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Семестр, у якому 

можливе (планується) 

вивчення дисципліни 

VIII 

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. ФК 10 Здатність до розробки та оцінки технічних рішень 

інженерних мереж.  

6. Здатність до розробки раціональної організації та управління 

будівельним виробництвом при зведенні, експлуатації, ремонті 

й реконструкції об’єктів з урахуванням вимог охорони праці.  

7. . Здатність здійснювати інженерні заходи, пов’язані з 

поточною експлуатацією елементів систем ВП і ВВ населеного 

пункту.  

8. Знання принципів проектування міських території та об’єктів 

інфраструктури і міського господарства.  

ПРН 4. Створювати або застосовувати об’ємно-планувальні 

рішення для подальшого проектування, в тому числі з 

використанням інформаційних технологій 

ПРН 8. Розробляти та оцінювати технічні рішення інженерних 

мереж.  

ПРН 9. Дотримуватись сучасних вимог нормативної документації 

в галузі будівництва.  

ПРН 11. Проектувати технологічні процеси зведення і 

опорядження будівель (споруд) та монтажу інженерних систем і 

мереж. 

 ПРН 13. Демонструвати розуміння принципів проектування 

міських території та об’єктів інфраструктури і міського 

господарства.  

ПРН 14. Забезпечувати надійну та безпечну експлуатацію 

будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж.  

ПРН 15. Демонструвати знання та вміння застосовувати 

положення гідростатики, гідродинаміки, масообмінних, теплових 

та термодинамічних процесів для розрахунків основних 

параметрів елементів систем водопостачання та водовідведення 

населених пунктів.  



Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

ОК 16 Інженерна геодезія  

ОК 18 Технічна механіка рідини та газу  

ОК 20 Інженерна геологія  

ОК 23 Метрологія і стандартизація в будівництві  

ВБ2 Водопостачання і водовідведення  

ВБ3 Споруди і обладнання водопостачання  

ВБ6 Водні ресурси, їх використання і охорона  

Основні теми дисципліни Аналіз міжнародного досвіду управління водними ресурсами з 

метою його реалізації в Україні. Основні принципи управління 

водними ресурсами. Водоохоронна та водогосподарська 

політика Європейського Союзу. Управління водними ресурсами 

в окремих. європейських країнах. Управління водними 

ресурсами в США. Міжнародний досвід запровадження 

басейнових. систем управління водними ресурсами. Управління 

водними ресурсами в Україні. Забруднення природних вод та їх 

охорона. Джерела забруднення природних вод. Господарсько-

побутові стічні води і методи їхнього очищення. Стічні води 

промислових об'єктів і методи їхнього очищення. Стічні води 

сільськогосподарських об'єктів. Самоочищення водойм. 

Управління охороною вод від забруднення. Удосконалення 

моніторингу якості поверхневих вод суші. Комплексна оцінка й 

нормування якості поверхневих вод як основа екологічного 

менеджменту. Гранично допустимі концентрації 

забруднювальних речовин. Екологічне нормування в галузі 

водокористування. Вимоги до якості води різного 

використання. Оцінка якості поверхневих вод. 

Мова викладання Українська 
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