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Семестр, у якому 

можливе (планується) 

вивчення дисципліни 

VІI 

Факультети / ННЦ, 

яким пропонується 

Промислове та цивільне будівництво 

Перелік компетентностей 

та результатів навчання, 

що забезпечує дисципліна 

ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

нових ідей при діях в нестандартних ситуаціях. 

ЗК 2 Здатність планувати свою діяльність працюючи 

автономно. 

ЗК 3 Знання та розуміння предметної області та професійної 

діяльності. 

ЗК 10 Здатність працювати, забезпечуючи безпеку діяльності та 

якість виконання робіт. 

ЗК 11 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 11 Знання сучасних вимог нормативної документації в 

галузі будівництва. 

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. 

ФК 17  Здатність проектувати мережі водопостачання (ВП) і 

водовідведення (ВВ) населеного пункту та споруди на них. 

ФК18. Здатність проектувати споруди для забору води з 



підземних та поверхневих джерел. 

ФК19. Здатність проектувати споруди водопідготовки (систем 

ВП) та очистки стічних вод (систем ВВ) населених пунктів. 

ФК20. Здатність проектувати насосні станції (НС) систем ВП і 

ВВ населених пунктів. 

ФК21. Здатність проектувати санітарно-технічне обладнання 

житлових будівель і споруд системи ВП і ВВ населеного 

пункту. 

ФК22. Здатність давати техніко-економічну оцінку 

запроектованим і працюючим елементам систем 

водопостачання та водовідведення, здійснювати авторський 

нагляд за будівництвом споруд і трубопроводів  

ФК23. Здатність здійснювати інженерні заходи, пов’язані з 

поточною експлуатацією елементів систем ВП і ВВ населеного 

пункту. 

ФК24. Уміння враховувати екологічні наслідки від улаштування 

систем ВП і ВВ населеного пункту, та обирати найбільш 

раціональну і екологічно обґрунтовану схему 

водокористування. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

ОК6 Фізика 

ОК13 Інженерна геодезія 

ОК14 Будівельне матеріалознавство 

ОК22 Санітарно-технічне обладнання будинків 

ВБ2.4 Санітарно-гігієнічні основи водокористування; 

Проектування полігонів для відходів; Показники якості 

природних вод 

ВБ2.5 Експлуатація  та автоматизація систем водопостачання та 

водовідведення; Захист атмосфери при міграції токсичних 

речовин; Експлуатація гідротехнічних споруд 

Основні теми дисципліни Основні принципи і умови виробництва робіт при будівництві 

підземних трубопроводів. Підготовка траншей і улаштування 

штучних основ. Укладка трубопроводів. Випробування 

напірних та самотічних трубопроводів. Улаштування 

трубопроводів під залізничними шляхами та автодорогами. 

Спорудження тунелів щитовою проходкою. Улаштування 

дюкерів. Опускний спосіб спорудження будівель. Приймання в 

експлуатацію водопровідних і каналізаційних мереж і споруд. 
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