


 
 

  

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Години Кредити Семестр  
I 

Всього годин за навчальним планом, з них: 90 3 90 
Аудиторні заняття, у т.ч:  30  30 

лекції 22  22 
лабораторні роботи -  - 
практичні заняття 8  8 

Самостійна робота, у т.ч:  60  4 
   підготовка до аудиторних занять 4  4 
   підготовка до контрольних заходів 4  10 
   виконання курсового проекту або роботи -  - 
   опрацювання розділів програми, які 
   не викладаються на лекціях 

22  22 

підготовка до екзамену 30  30 
Форма підсумкового контролю   Екзамен 

 
3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Мета дисципліни – надання майбутнім фахівцям теоретичних знань та практичних 
навичок раціонального проектування основних напрямків інноваційного розвитку в 
будівництві, дослідження сучасних напрямків, технологій та технічних засобів 
життєзабезпечення 

Завдання дисципліни – формування у студентів загальних знань про інноваційні 
технології, матеріали та конструкції для проектування систем будівель і споруд різного 
призначення, вивчення основних принципів інноваційного, раціонального проектування в 
будівництві, отримання теоретичних знань в галузі проектування систем, будівель та споруд, 
оволодіння студентами знаннями, необхідними для практичної роботи. 

Пререквізити дисципліни – «Інженерні мережі», «Водопостачання та 
водовідведення», «Удосконалення систем», «Математичні методи моделювання та 
оптимізації систем і процесів», «Проектування систем», «Сучасні програмні методи 
розрахунку систем теплогазопостачання, вентиляції, водопостачання та водовідведення». 

Постреквізити дисципліни – «Планування та обробка наукових експериментів». 
Компетентності. 
Загальні компетентності – ЗК3, ЗК7, ЗК8, ЗК19 (відповідно до освітньо-професійної 

та освітньо-наукової програм «Водопостачання та водовідведення» СВО ПДАБА 192 мп – 
2018, СВО ПДАБА 192 мн – 2018). 

Фахові компетентності –ФК1, ФК2, ФК5, ФК14 (відповідно до освітньо-професійної 
та освітньо-наукової програм «Водопостачання та водовідведення» СВО ПДАБА 192 мп – 
2018, СВО ПДАБА 192 мн – 2018). 

Заплановані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 
студент повинен  

знати: ЗН1, ЗН5, ЗН6 (відповідно до освітньо-професійної програми «Водопостачання 
та водовідведення» СВО ПДАБА 192 мп – 2018); 

вміти: УМ1, УМ2, УМ3, УМ4, УМ6, УМ7, УМ9 (відповідно до освітньо-професійної 
програми «Водопостачання та водовідведення» СВО ПДАБА 192 мп – 2018). 

Методи навчання: практичний (досліди, вправи, навчально-продуктивна праця); 
наочний (ілюстрація, демонстрація, спостереження студентів); словесний (пояснення, 
роз’яснення, розповідь, бесіда, лекція, дискусія, диспут); робота з книгою (читання, 
вивчення, реферування, швидкий огляд, цитування, виклад, складання плану, 
конспектування). 














