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ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ
ЯКОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 194 «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО,
ВОДНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
освітній рівень – бакалавр

Технічна механіка рідини і газу
Надає базові знання положень гідростатики, що описують явища,
1.

які спостерігаються при функціонуванні гідротехнічних споруд.
Формує вміння застосовувати базові положення технічної
механіки рідини та газу для розв’язання прикладних задач,
пов’язаних з проектуванням та експлуатацією гідротехнічних
споруд.

1,5

Х

Інженерна гідравліка
Надає знання положень гідравліки та гідродинаміки, що
2.

описують явища, які спостерігаються при функціонуванні
гідротехнічних споруд. Формує вміння застосовувати базові
положення гідравліки та гідродинаміки для розв’язання
прикладних задач, пов’язаних з проектуванням та експлуатацією
гідротехнічних споруд.
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Хімія води і мікробіологія
Надає знання основних фізико-хімічних та біолого3.

4.

5.

6.

бактеріологічних характеристик природних вод; хімічних
процесів, які відбуваються у водних об’єктах та впливають на
стан гідротехнічних споруд; основ санітарної мікробіології.
Формує вміння проводити контроль аналізу якості води.
Будівельні контрукції
Надає знання з особливостей застосування та розрахунку металевих
та залізобетонних конструкцій, що використовуються у
гідротехнічному будівництві. Надає компетенцію здатності
використовувати спеціалізовано-професійні знання в галузі
гідротехнічного будівництва і типові рішення для проектування
гідротехнічних споруд.
Гідрологія
Надає знання про водні об’єкти, гідрологічні та водогосподарські
розрахунки, методику проведення гідрометричних робіт. Формує
здатність в складі проектної групи на основі наявної гідрологічної
інформації та нормативних документів визначати основні гідрологічні
характеристики та виконувати водогосподарські розрахунки.
Інженерні мережі
Надає знання основних параметрів, принципів проектування та

розрахунку мереж водопостачання та водовідведення. Розвиває
вміння використовувати закони гідростатики та гідродинаміки
при розрахунку мереж. Формує компетенцію проектування
мереж водопостачання та водовідведення та споруд на них;
вміння конструювати мережі з деталюванням вузлів та окремих
споруд.
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Водозабірні споруди і свердловини
Надає знання основних природних джерел води, особливостей їх
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8.
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10.

11.

12.

13.

використання для потреб водопостачання населених пунктів.
Розвиває вміння запропонувати схему забору води з урахуванням
геологічних, гідрологічних, топографічних умов територій
водозаборів та вимог нормативних документів. Формує
компетенцію проектування споруд для забору води з підземних
та поверхневих джерел; вміння добирати та розраховувати
параметри роботи основного обладнання для забору води з
поверхневого або підземного природного водного джерела.
Основи гідромеліорацій
Надає знання про особливості інженерних меліорацій, принципи і
методи осушення промислових та міських територій, різні способи
зрошення, природоохоронні заходи. Надає компетенцію здатності
використовувати спеціалізовано-професійні знання в галузі
гідротехнічного будівництва для розрахунку дренажних систем,
протифільтраційних елементів в основі будівель і споруд,
конструювати канали, проводити їх гідравлічні розрахунки.
Гідротехнічні споруди
Надає знання про методи проектування та розрахунку ґрунтових
гребель, водоскидних й водопропускних споруд. Компетенції: здатність
використовувати спеціалізовано-професійні знання в галузі
гідротехнічного будівництва і типові рішення для проектування
гідротехнічних споруд; знання принципів і методів виконання
фільтраційних розрахунків, визначення навантажень та впливів на
гідротехнічні споруди для перевірки їх стійкості.
Гідроелектростанції
Надає знання методів водноенергетичних розрахунків, принципи
визначення встановленої потужності ГЕС, основні типи будівель.
Студенти набувають здатність в складі проектної групи приймати
участь у проектуванні ГЕС, обирати основне і допоміжне обладнання,
виконувати водноенергетичні розрахунки, на їх основі встановлювати
основні параметри гідроагрегатів та виробництво електроенергії.
Гідравлічні турбіни і насоси
Надає знання типів насосів та турбін і принципових схем

насосних станцій. Розвиває вміння обирати технологічне
обладнання та основні елементи електричної частини і
контрольно-вимірювальної апаратури. Формує компетенцію
проектування насосних станцій, що використовуються в різного
типу гідросистемах.
Організації будівництва
Надає знання зі специфіки будівельного виробництва, організаційних
структур управління, складу і структури проектно-кошторисної
документації, складу і призначення ПОБ і ПВР; принципів
проектування будівельного генплану, видів контролю якості в
будівництві. Надає компетенцію здатності в складі проектної групи
приймати участь у розробці будівельних генеральних планів, сітьових
та календарних графіків зведення споруд.
Санітарно-технічне обладнання будівель
Надає знання основних елементів санітарно-технічного

обладнання будівель. Розвиває вміння розрахувати та розробити
монтажні схеми внутрішніх санітарно-технічних систем
житлових будівель та окремих їх елементів, розрахувати та
наносити на плани внутрішньо квартальні мережі господарськопитного і протипожежного водопроводів та господарсько-
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побутової і дощової каналізації. Формує компетенцію
проектування санітарно-технічного обладнання житлових
будівель і споруд.
Очисні споруди ВВ
Надає знання технологічних схем підготовки води для потреб

14.

господарсько-питного водопостачання населених пунктів та
очистки стічних вод. Розвиває вміння запропонувати склад та
розрахувати очисні споруди систем ВВ населеного пункту з
урахуванням фізико-хімічних і бактеріологічних характеристик
вод та вимог до ступеню їх очистки. Формує компетенцію
проектування споруд водопідготовки та очищення стічних вод,
вміння розробити плани розміщення споруд та обладнання на
територіях очисних станцій систем ВВ населеного пункту.
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Охорона водних ресурсів
Надає знання основних схем водокористування та їх вплив на
15.

екологічний стан водних об’єктів. Розвиває вміння складати
водний баланс об’єктів водокористування, обирати оптимальний
склад та розраховувати окремі споруди, в т.ч. випуски стічних
вод. Формує уміння враховувати екологічні наслідки від
влаштування гідротехнічних споруд, та обирати найбільш
раціональну і екологічно обґрунтовану схему.
Міські інженерні мережі
Надає знання основних параметрів, принципів проектування та

16.

17.

розрахунку міських інженерних мереж. Розвиває вміння
використовувати закони гідростатики та гідродинаміки при
розрахунку мереж водопостачання та водовідведення. Формує
компетенцію проектування мереж та споруд на них; вміння
конструювати мережі водопостачання та водовідведення з
деталюванням вузлів та окремих споруд.
Експлуатація систем водогосподарського комплексу
Надає знання про експлуатацію споруд водогосподарського
комплексу, основні стандарти, що використовуються в практиці
експлуатації, принципи управління якістю. Забезпечує компетенцію
здатності здійснювати технічну експлуатацію, нагляд та догляд за
станом гідротехнічних, водогосподарських і природоохоронних споруд
та систем, обстеження їх технічного стану, проведення своєчасного
технічного обслуговування та ремонту.
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