
Профіль освітньої програми  

 

Загальна інформація 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 

Спеціальність 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво  

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Бакалавр, бакалавр з гідротехнічного будівництва, водної інженерії 

та водних технологій 

 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 

3 роки 10 місяців  

Наявність 

акредитації 

Програма впроваджується в 2018 році. 

Наказ МОН № 43-л від 10.03.2017 

Цикл/рівень 
 

Перший (бакалаврський) рівень  

НРК України – 7 рівень  

FQ-EHEA – перший цикл  

ЕQF-LLL – 6 рівень  

Вимоги до рівня 

освіти вступника 

Наявність повної загальної середньої освіти;  

загальні правила щодо передумов вступу 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

3 роки 10 місяців 

Мета освітньої програми 

 Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані 

завдання та практичні проблеми в процесі професійної діяльності 

або навчання, що передбачає застосування теоретичних знань для 

проектування, будівництва, експлуатації та реконструкції 

гідротехнічних, водогосподарських і природоохоронних об’єктів. 

Характеристика освітньої програми 

Предметна область Об’єкти вивчення: процеси проектування, будівництва, експлуатації, 

зберігання і реконструкції гідротехнічних, водогосподарських та 

природоохоронних об’єктів. 

Об'єкти професійної діяльності: 

- всі об'єкти промисловості та міського господарства, де 

використовують воду або контролюють її якість (станції 

водопідготовки, очисні станції стічних вод, екологічні служби 

підприємств, органи контролю водних об'єктів, гідротехнічні 

споруди, господарсько-побутові служби міст і селищ міського типу); 

- природно-техногенні комплекси, інженерно-екологічні системи, 

природоохоронні комплекси, водогосподарські системи та інші 

природно-техногенні комплекси, що підвищують корисність 

компонентів природи. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна   

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Загальна 

Ключові слова: гідротехнічні споруди, водна інженерія, водні технології, 

водокористування, водоспоживання, очищення води, водопостачання, 

водовідведення, водне господарство 

Особливості 

програми 

Програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти 

теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, 



достатніх для розв’язання комплексних професійних проблем у 

галузі гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних 

технологій. 

Професійна спрямованість програми: формування здатності 

обґрунтовувати вибір та визначати раціональні параметри 

конструкцій та технологічних схем водопідготовки та водоочищення 

у промисловості, сільському та комунальному господарствах 

Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускники програми здатні виконувати професійну роботу за 

кодами ДК 003:2010: 

3112 – технік-будівельник: 

- Доглядач будови 

- Кошторисник 

- Технік санітарно-технічних систем 

- Технік-будівельник 

- Технік-доглядач 

- Технік-лаборант (будівництво) 

- Технік-проектувальник 

3115 – Технічні фахівці-механіки: 

- Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідно-

каналізаційного господарства 

- Технік з експлуатації та ремонту устаткування 

3118 – Креслярі 

- Технік-конструктор 

- Кресляр-конструктор 

3119 – Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки 

- Технік з підготовки виробництва 

- Технік з підготовки технічної документації 

- Технік з планування 

3212 – молодші фахівці в агрономії, лісовому, водному 

господарствах та природно-заповідній справі 

- Технолог-гідротехнік 

- Технік-гідротехнік 

Подальше навчання Продовження навчання на другому рівні вищої освіти. 

Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване навчання, технологія проблемного і 

диференційованого навчання, технологія інтенсифікації та 

індивідуалізації навчання, інформаційна технологія, технологія 

розвивального навчання, кредитно-трансферна система організації 

навчання, електронне навчання в системі Moodle, самонавчання, 

навчання на основі досліджень.  

Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійної лекції, 

інтерактивної лекції, практичних занять, лабораторних робіт, 

самостійного навчання на основі підручників та конспектів, 

консультації з викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи 

бакалавра. 

Оцінювання Накопичувальна бально-рейтингова система, що передбачає 

оцінювання студентів за всі види аудиторної та позааудиторної 

навчальної діяльності, спрямовані на опанування навчального 

навантаження з освітньої програми 

Оцінювання навчальних досягнень здійснюється за 100-бальною 

(рейтинговою) шкалою ЄКТС (ECTS), національною 4-х бальною 

шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і 

http://www.dk003.com/?code=3115


вербальною («зараховано», «незараховано») системами.  

Види контролю: поточний, тематичний, періодичний, модульний, 

підсумковий, самоконтроль.  

Форми контролю: усне та письмове опитування, в тому числі 

екзамени; тестові завдання, в тому числі комп’ютерне тестування в 

системі Moodle; лабораторні звіти; презентації; захист курсових 

робіт та проектів, звітів з практик; захист кваліфікаційної роботи 

бакалавра. 

Програмні результати навчання 

Програмні 

результати 

навчання, визначені 

стандартом  

1. Когнітивна (пізнавальна) сфера 

РН1.  Володіти  соціально-гуманітарними, природничо-

науковими та професійними знаннями, формулювати ідеї, концепції 

з метою застосування  в діяльності академічного або фахового 

спрямування.  

РН2.     Оцінити значення соціально-гуманітарних, природничо-

наукових знань, застосовувати їх у пошуку рішень в професійній 

діяльності, аргументовано інтерпретувати  їх результати. 

РН3. Знаходити рішення інженерно-технічних задач, пов’язаних з 

формуванням річкового стоку, визначати його режими та параметри. 

РН4. Виконувати за відповідними методиками інженерні 

розрахунки, проводити експериментальні дослідження руху водних 

потоків, оцінювати і аргументувати значимість їх результатів при 

проектуванні гідротехнічних споруд і об’єктів. 

РН5. Описувати будову гідротехнічних об’єктів та систем, 

пояснювати їх призначення, принципи роботи. 

РН6. Вміти проводити випробування будівельних матеріалів, 

виробів та конструкцій, знати технологічні процеси їх виготовлення, 

впроваджувати енергоощадні технології у будівництво.  

РН7. Оцінювати і враховувати кліматичні, інженерно-геологічні, 

гідрогеологічні, гідрологічні та екологічні особливості території 

будівництва та експлуатації гідротехнічних споруд та об’єктів. 

РН8. Визначати та оцінювати навантаження і напружено-

деформований стан ґрунтових основ, несучих конструкцій споруд, у 

тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій. 

РН9. Вміти застосовувати знання та вміння для розв'язання 

якісних і кількісних задач добування, підготовки та розподілу води, 

очищення та відведення стічних вод. 

РН10.  Вміти самостійно приймати інженерні рішення щодо 

вибору водних технологій, конструкцій гідротехнічних споруд та 

систем багатоцільового використання. 

РН11.  Вміти застосовувати принципи і новітні методики 

розрахунку і проектування гідротехнічних споруд та систем з 

використанням сучасних інформаційних технологій. 

 РН12. Виконувати техніко-економічне обґрунтування 

конструктивних рішень, інженерних заходів, технологічних 

процесів, здійснювати пошук оптимальних варіантів з урахуванням  

сучасних економічних  та екологічних вимог. 

 РН13. Організовувати та управляти технологічними процесами 

будівництва гідротехнічних об’єктів, їх експлуатації, ремонту й 

реконструкції з урахуванням вимог охорони праці, безпеки 

життєдіяльності та захисту довкілля. 

 РН14. Визначати склад і структуру виробничої бази, потребу у 

матеріально-технічних ресурсах для забезпечення будівництва 

гідротехнічних об’єктів. 



РН15. Вміти визначати технології, комплексні заходи з 

раціонального використання, охорони та відтворення водних і 

земельних ресурсів, поліпшення гідрологічного та екологічного 

стану малих річок та інших водних джерел, природних ландшафтів. 

2. Афективна (емоційна) сфера 

РН16. Вибирати комплекс необхідних гуманітарних, природничо-

наукових знань та професійної інформації для вирішення питань 

майбутньої фахової діяльності. 

РН17. На основі персоніфікованих знань брати участь у 

професійних тренінгах, дискусіях, обговореннях. 

РН18. На основі гуманітарних та професійних знань 

дотримуватися морально-етичних засад у професійній діяльності. 

РН19. Виявляти, узагальнювати та вирішувати проблеми, що 

виникають у процесі професійної діяльності, проявляти 

самостійність та формувати почуття відповідальності за роботу, що 

виконується. 

РН20. Проявляти позитивну професійну, соціальну та емоційну 

поведінку і адаптувати її до системи загальнолюдських цінностей. 

РН21. Оволодіння навичками працювати самостійно 

(кваліфікаційна робота), або в групі (лабораторні роботи, 

включаючи навички лідерства при їх виконанні), уміння отримати 

результат у рамках обмеженого часу з наголосом на професійну 

сумлінність та унеможливлення плагіату. 

3. Психомоторна сфера 

РН22. Ідентифікувати, відтворювати навички виконання певних 

дій згідно з вимогами ергономіки та фізіології праці. 

РН23. Виконувати операції діагностування, технічного 

обслуговування, ремонту та реконструкції гідротехнічних, 

водогосподарських та природоохоронних об’єктів. 

РН24. Визначати показники природних та техногенних умов 

території, об’єкту, робочої зони, а також будівельних матеріалів та 

якості готової продукції із застосуванням інструментів, приладів та 

обладнання. 

Програмні 

результати 

навчання, визначені 

вищим навчальним 

закладом  

 

РНС1. Здатність дослідити та визначити проблему впливу 

процесів будівництва та експлуатації об'єктів водокористування, а 

також ідентифікувати обмеження, зокрема ті, що пов’язані з 

питаннями охорони природи, сталого розвитку, здоров'я і безпеки та 

оцінками ризиків; 

РНС2. Здатність продемонструвати знання характеристик 

специфічних матеріалів, обладнання, процесів та продуктів, що 

використовують при будівництві та експлуатації об’єктів водної 

інженерії;  

РНС3. Здатність продемонструвати розуміння вимог до 

інженерної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення 

сталого розвитку систем і об’єктів водної інженерії та водних 

технологій; 

РНС4. Здатність розробляти і проектувати споруди, технологічні 

схеми і системи водної інженерії, які задовольняють встановлені 

вимоги, що передбачає обізнаність про нетехнічні аспекти, обрання і 

застосовування адекватної методології проектування; 

РНС5. Розуміти особливості застосування матеріалів, обладнання 

та інструментів, інженерних технологій і процесів, а також їх 

обмежень у галузі водної інженерії та водних технологій. 

Ресурсне забезпечення реалізації програми 



Кадрове 

забезпечення 

Група забезпечення: 1 доктор наук, професор, 2 кандидати наук, 
доценти. 
Випускова кафедра водопостачання, водовідведення і очищення вод: 

17 науково-педагогічних працівників, з них 2 (12 %) докт. техн. 

наук, професори, 13 (76 %) канд. техн. наук. 

Викладачі, які працюють за сумісництвом, з УкрДНТЦ 

«Енергосталь», КП «Харківводоканал». Залучені до співпраці 

фахівці ТОО «PRODEKO-EŁK» (Республіка Польща), ГК 

«Екополімер». 
Переважна більшість науково-педагогічних працівників, залучених 
до реалізації освітньої програми, мають науковий ступінь та/або 
вчене звання та є штатними співробітниками ХНУМГ 
ім. О.М. Бекетова.  
Всі науково-педагогічні працівники мають підтверджений рівень 
наукової і професійної активності. З метою підвищення фахового 
рівня всі науково-педагогічні працівники один раз на п’ять років 
проходять стажування, в т.ч. закордонні. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними 

робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає 

потребам. 

Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість 

місць в гуртожитках відповідає вимогам. 

Лабораторії випускової кафедри обладнані мультімедийними 

установками, макетами, моделями, лабораторним устаткуванням для 

проведення лабораторних робіт: 

- лабораторія «Технології очищення води» (128 м2): установка для 

визначення іонного складу води, лабораторія СПАР, ПАP, 

тітрометрична установка, рН-метр, хроматограф, мутномір, 

киснемір, рефрактометр; мультимедійний проектор Panasonik; 

- лабораторія «Водопостачання та водовідведення» (78,8 м2): 

фільтри різних конструкцій з природною та штучною загрузками, 

активатори реагентів, магнітні апарати, апарат вихрового шару, 

бактерицидна установка для знезаражування води; 

- лабораторія «Інженерної гідравліки та насосів» (82,5 м2): 

лабораторні стенди «Паралельна робота поверхневих 

електронасосів»; «Послідовна робота поверхневих електронасосів»; 

«Робота поверхневого електронасосу в режимі кавітації», 

«Визначення коефіцієнтів гідравлічного тертя при рухові у 

напірному трубопроводі та визначення коефіцієнтів місцевих 

опорів», «Побудова п’єзометричної та напірної лінії при напірному 

русі рідини в трубі змінного перерізу», «Визначення коефіцієнта 

втрати, швидкості і опору при витіканні рідини через отвір і насадки 

при сталому напорі», макет головної каналізаційної насосної станції. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

 офіційний сайт ХНУМГ ім. О.М Бекетова: http://kname.edu.ua/; 

  точки бездротового доступу до мережі Інтернет;  

 необмежений доступ до мережі Інтернет;  

 наукова бібліотека, читальні зали;  

 віртуальне навчальне середовище Moodle;  

 пакет MS Office 365; 

 корпоративна пошта;  

 навчальні і робочі плани;  

 графіки навчального процесу; 

 навчально-методичні комплекси дисциплін;  

 навчальні та робочі програми дисциплін;  

http://kname.edu.ua/


 інформаційні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи 

студентів з дисциплін;  

 програми практик;  

 методичні вказівки щодо виконання курсових проектів (робіт), 

кваліфікаційної роботи;  

 критерії оцінювання рівня підготовки;  

 пакети комплексних контрольних робіт 

Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Індивідуальна академічна мобільність реалізується у рамках 

міжуніверситетських договорів про встановлення науково-

освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і 

науки. 

Допускається перезарахування кредитів, отриманих у інших 

університетах України, за умови відповідності набутих 

компетентностей. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Програма розвиває перспективи участі та стажування у науково-

дослідних проектах та програмах академічної мобільності за 

кордоном. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на 

загальних умовах з додатковою мовною підготовкою. 

 


