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вивчення дисципліни 

І 

Факультети / ННЦ, 

яким пропонується 

Промислове та цивільне будівництво 

Перелік компетентностей 

та результатів навчання, 

що забезпечує дисципліна 

ЗК1.Здатність: до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 

застосовувати знання у практичних ситуаціях, планувати та 

управляти часом. 

ЗК2. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності). 

ЗК3.Прагнення до збереження навколишнього середовища і 

здатність володіти основними методами захисту виробничого 

персоналу і населення від можливих наслідків аварій, 

катастроф, стихійних лих. 

ФК1. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати науково-технічні 

задачі в галузі будівництва та цивільної інженерії, зокрема для 

споруд та мереж водопостачання та каналізації, і залучати для їх 

рішення відповідний фізико-математичний апарат. 

ФК2. Здатність застосовувати знання для вирішення практичних 

науково-технічних завдань в галузі будівництва та цивільної 

інженерії, зокрема для споруд та мереж водопостачання та 

каналізації. 

ФК5. Навички застосування теоретичних, розрахункових і 

експериментальних методів досліджень, методів 

математичного, імітаційного і комп’ютерного моделювання. 

ФК9. Навички здійснення безпечної діяльності, вміння 

ідентифікувати небезпеку і оцінювати ризики в галузі 

будівництва та цивільної інженерії, зокрема в області споруд та 

мереж водопостачання та каналізації. 

 

ПРН5 базові уявлення про використання методів проведення 

наукових досліджень; 

ПРН12 здатність проводити дослідження за оцінкою стану 

природних і природно-техногенних об'єктів, визначенню 

початкових даних для конструювання і розрахунку будівель і 

споруд з урахуванням особливостей району будівництва споруд 

та мереж водопостачання та каналізації. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

ВБ1.2 Охорона праці в галузі та цивільний захист; Профілактика і 

локалізація техногенних аварій і катастроф; Безпека виробничих 

процесів 



Основні теми дисципліни Природні причини підтоплення території. Техногенні причини 

підтоплення територій. Наслідки підтоплення територій. 

Економічні збитки від підтоплення території. Вертикальне 

планування як пасивний метод захисту території від 

підтоплення. Дощова каналізація як пасивний метод захисту 

території від підтоплення. Дренаж. Запобігання витоків з 

комунікацій водопостачання та водовідведення. 
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