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Семестр, у якому 

можливе (планується) 

вивчення дисципліни 

II 

Факультети / ННЦ, 

яким пропонується 

Промислове та цивільне будівництво 

Перелік компетентностей 

та результатів навчання, 

що забезпечує дисципліна 

ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел  

ЗК7. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 

із застосуванням ефективних методик дослідницької 

діяльності на основі системного аналізу 

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. 

ФК3. Здатність проведення досліджень в галузі будівництва 

та цивільної інженерії, зокрема в області будівництва, 

управління, організації, експлуатації споруд та мереж 

водопостачання і каналізації на відповідному рівні. 

ФК8. Здатність обробляти і аналізувати отримані результати 

дослідницької діяльності, готувати дані для складання звітів і 

презентацій, написання рефератів, доповідей і статей й іншої 

науково-технічної документації. 

ПРН7 володіння основами організації, експлуатації, 

реконструкції та проектування споруд та мереж 

водопостачання та каналізації; 

ПРН9 здатність використовувати професійні знання, уміння й 

навички у викладанні у вищих навчальних закладах. 

ПРН10 здатність використовувати професійно-профільовані 

знання й практичні навички з проектування, розрахунку, 

організації, реконструкції та поточної експлуатації споруд та 

мереж водопостачання та каналізації; 

ПРН12 здатністю 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 

ОК4 Реконструкція систем водопостачання та 

водовідведення 

ОК5 Екологічна експертиза водних об'єктів 

ОК8 Водопостачання промислових підприємств 

ОК9 Водовідведення промислових підприємств 
ВБ1.2 Охорона праці в галузі та цивільний захист; 

Профілактика і локалізація техногенних аварій і катастроф; 

Безпека виробничих процесів 

Основні теми дисципліни Екологічні проблеми у контексті сталого розвитку. 

Людський розвиток, як головний чинник і показник 

суспільного прогресу. Роль ООН у визначенні засад сталого 

розвитку. Економічне зростання і сталий розвиток. 

Концепція сталого розвитку як методологія подальшого 

розвитку цивілізації. Сталий розвиток у глобальному і 

регіональному вимірах. Україна у контексті переходу на 

засади сталого розвитку. Раціональне природокористування 

у забезпеченні сталого розвитку. Вдосконалення 

довгострокових наукових оцінок і прогнозів сталого 

розвитку галузі. Роль платного природокористування у 

забезпеченні сталого розвитку. Роль місцевих 

природоохоронних програм у сталому розвиткові 

суспільства 
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