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Poзглянyто нa зaсiДaннi кaфeлpи BoДoПoсTaЧaHъIЯ' вoДoвiДве.цеI{HЯ Ta

бypoвoТ cПpaBи.

Пpoтoкoл J\ъ _8 вiд 
16 

лroтoгo 
2017 

p.

Cхвaленo нayкoBo.MеToДичнoto кoмiсiсlo
спецiaльнoстi |92 <<Будiвництвo тa цивiльнa iн>кенеpiя>

Пpoтoкoл J\ъ _5 вiд _16беpезня 2017 p.

Poзpобленo рoбoнoю гpyПolо y склaдi:

1. lllaдypa Biктоp oпaнaсoвич' кaнДиДaT теxнiчниx нayк' B.o.

зaвiдyвaua кaфедpи BoДoгIocTaчaннЯ' вoдoвiдвеДrння Ta бypoвoi cПpalvI'

ДoцrнT;

2. Bи>кeBсЬкa Teтянa Baсилiвнa' кaнДиДaT Tеxнiчниx нayк, ДoцеIIT
кaф едpи BoДoПo cT aЧaъIIIЯ' вoдoвi дв еДенНЯ тa бyp oвoТ спp aви, ДoцеHT;

З, Мapтинов Cеpгiй Iopiйoвин, кaHДид{aT технiчниx нayк, .цoце}IT
кaфедpи BoДoПocTaЧaння' вoДoвiДвrДеннЯ тa бypoвoТ спpaви, ДoцrIIT;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l. IIpофiль освiтньo.пpoфeсiйнoТ Прoгрaп{и
з <<BодoпoсTaчaння Ta BoДoвiДвеДення>>

спeцiaльнoстi 192 <Бyлiвництвo тa цивiльнa iнисенеpiя>>

l. Зaгaльнa iнфоpмaцiя
rroвна наЗвo вuщozО
HавЧ(Utbltozo з аt<ltаdу mш
cmpу Кmуpнo Zo nidpoз diлу

Ta I]pиpoДoкopисTyBallня,
IlayкoBoнaвчaльний iнститyт бyдiвництвa
apxiтектypи,
кaфедpa BoДorTocTaЧa:нlнЯ' вoдoвiдвеДення Ta
бypовoi cпpaBи

Сmуniнь вuщot оcвimu mсt
н аЗ в o кв aлiфi ка цii .olо в o to
opuziналу

пpoфесiйнa квaлiфiкaцiя: iнженеpбyдiвельник Зa
oсвiтньoпpoфесiйнoro ПpoГpaМoЮ З
<<BoДoпoсTaчaння тa вoдoвiДBrДrннЯ)

oфiцiЙна на3вш oсвimньoi
npo?pаJуIu (MaГlсTеpськoгo) piвня вищoi oсвiти З

<<BoдoпoсTaЧaння тa вoдoвiДBеДеHI{Я)
спеЦiальнoстi I92 _ <<БyдiвницTBo тa Цивiльн
iнlкенеpiЯ), ГaJlyзi знaнь Ig _ <<ApxiтекTypa
бyдiвницTBo))

Tun dunлoJИу ma oбсяz
ocвimньoi npozpaмu

{иплoм мaгiстpa, oдиниuний,
1piк, 4 мiсяцiHаявнicmь акpedumшцii Мiнiстеpствo oсвiти i нayк" vnpu'."щ

Прo aкpедитaцirо H,ц J\Ъ1B91610 вiд
нa пiдстaвi pirшення Aкpедитaцiйнoi
08.07 .2014, пpoтoкoл J\b 1 1 0

сеpтифiкaт
18.09.2017 ,

кoмiсiТ вiд

I{uют/piвeнь

IrepеDулloвu пеpiпий (бaкaлaвpський) piвень o.ui'щ
o свiтнь oквaлi ф iкaЦiйний p i вень <<спеЦi aлi ст>>

Moва(u) вal<ltаdшння iнськa
Tepмiн dil ocвimньoi
npo?pаJуtu

{o BBеДеннЯ
спецiaльнoстi
lн)кrнrp1Я))

в дiro сTaI{ДapTy
|92 <БyдiвницTBo

Bищo1 oсB1Tи
Ta цивiльнa

Iнmepнemаdpecа
no cmiЙнozo poз.uiщeння
onucу ocвimньot

http : l l staп. nuwm. е du. uulo@

2. Mетa oсвiтньoi пpoгpaми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ХapaкTеpисTикa oсвiтньo... 
"po.p"o*'Пpedмemна oблаcmь

(zшузь llloltb'
cneцiшльнicmь,
cneцiаlliзaцiЯ)

iнlкенеpiя>> oсвiтня пpoфесiйнa пpoгpaМa з
<<BoдoпoсTaчal{нЯ тa вoдoвiДBеДrннЯ)>
oб'екmu вuвчення mа diяльнocmi :

 нayкoBi oснoви, теxнoлoгiТ, сxеМи' спopyДи Ta
oблaднaння в бyдiвництвi тa цивiльнiи iнжffiii;
 MеToДи Ta мo.целi ПpoекTyBaHHЯ' дoслiдrкення,
yДoскoн€шеннЯ сХlМ' теxнoлoгiй Ta пpoцесiв
BoДoПoсTaчaння тa вoдoвiДвеДення;
 МaTеМaTиЧне, iнфоpмaцiйне, теxнiчне' ITpoГpaMI{е
Ta opгaнiзaцiйне зaбеЗПеченнЯ зaхoДiв тa зaсoбiв
ПpoекTyBaъlвЯ' бyдiвництвa, pекollсTpyкцii Ta
експлyaтaцiТ сисTеМ BoДoПoсTaЧaННЯ Тa
вoдoвiдвеДення;
 ЗaХoди Ta зaсoби зaбезпечrння iнженеpнoгo
ЗaХиcTy екoлoгiчниХ сисTеM, cисTеМи мoнiтop,,'.y
oб,сктiв BoДoПoсTaчaння тa вoдoвiДBеДення.
Teоpemuчнuй злlicm npedмеmнoi o блаcmi:
 теopiя пpoцесiв ПporкTyв aII:нЯ, ЗBе.ценн'I,
експлyaтaцii, yTpиМaння, pекoIIсTpyкцii oб'ектiв
бyдiвництвa Ta цивiльнoi iнженеiiТ, ЗoкpеMa, y
гaлyзi BoДoПoсTaчaннЯ тa вoдoвi.цBе/{ення.
Memo d u, .rylеmo d uкu mo meхнoл ozii.,
 ексПеpиментaльнi МеToДи ДoслiДження
теxнoлoгiй i пpoцесiв' МеTo.ци МoДеЛIoB aHHЯ'
спецiaльнi метoДи, теxнoлoгiТ B бyдiвництвi Ta
цивiльнiй iнlкенеpii, зoкpемa, y BoДoПocTaчaннi тa
вoдoвiдвеДеннi

Оpieнmоцiя ocвimньoi
npozpаЛ|u

нa oвoЛoД1ннЯ зHaI{няМи, yмiннямИ Ta }IaBичкaМи,
cIIpЯMoBaHИNf'I4 Ha:
 poзв'язyBaIIнЯ скЛaДниХ опецiaлiзoBa}IиХ ЗaДaЧ Ta
ITpaкTиЧI{иХ пpoблем пpoфесiйноТ .цiяльнoотi B
гaлyзi бyдiвницTBa Ta цивiльнoi iн;кенеpii, зoкpемa,
BoДoпoсTaчa}Iня тa вoдoвiДBеДеннЯ;
 poзpoблення Ta pеaлiзaцiro кoМПЛексy
opгaнiзaцiйниx, теxнiчниx, }IayкoBиx i спецiaльниx
зaxoдiв ДЛЯ iнтенсифiкaцiТ, BДoскoнaЛеннЯ
сyчaсниХ сиcTеM BoДoпoсTaчaннЯ Ta
вoДoвi.цвеДrння;
 opгaнiзaЦiro й щqBa.ryкrннЯ сyЧaсниХ cисTrМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



yПpaBЛi}iня, rксПлyaTaЦii, MoнiTopинГy oб'сктiв
BoДoПoсTaчaння тa вoдoвiДBr.ценнЯ ;

 Bикoнaння теxнiкoекoнoмiчнoi oцiнки
зaПpoПoнoвaниХ iнxсенеpнoтеxнiчниx pirшень
сисTеМ BoДoПoсTaчaння тa вoдoвiДBе.цення;
 BикopиcTaI{ня сy{aсниX метoдiв тa зaсoбiв пiд .raс

Bикoнaння ПpoекTниХ poбiт Ta l{ayкoBиx
дoслiдlкеHЬ y BoДoГIoсTaчaннi тa вoДoвiДвеДеннi.

ocнoвнuЙ фoкуc
ocвimньoi npozpшлlu mа
cnецiалiзацi:i

Спецiaльнa oсвiтa Ta пpoфесiйнa пiдгoтовкa B

гaлyзi бyдiвництвa .Гa цивiльнoТ iнженеpii З

<<B oдoпoсTaчaння тa вoдoвiДBе,цrння)).
Клroчoвi сJIoBa: нayкoвi oсHoBи, TеxнoЛoГii, oб'екти,
сПopy.ци' ПpoЦеcи' oблaднaння B бyдiвниЦтвi,
цивiльнiй iнженерii, BoДoПoсTaчaннi Ta
вo.цoвi.цвеДеннi.

ocоблuвocmi npozoшмu HеМaс
4. Пpидaтнiсть BиIIyскникiв Дo ПpaцeBЛaIIITyBaIIня

Ta ПoДaЛЬЦIoгo HaBчaнЦя
Пpudаmнicmь dо
npoцевЛашmування

BiДпoвiДнo Дo здoбyтoТ oсвiтньoi квaлiфiкaцiТ
мaгiстp здaтниЙ BикoIIyBaти пpoфесiйнi poбoти зa
пpoфесiями, ЗaзнaЧениМи у ДК 003:2010
НaЦioнaл ьниЙ клaсифiкaтop УкpaТни. КлaсифiкaTop
пpoфесiй. A сaме:

. Iнженеp B гaлyзi цивiльнoгo бyдiвниЦтвa,
екcпеpT бyдiвельний, iнженеpбyдiвеJIЬI{ик, iнlкенеp
ПpoекTyвaЛЬник, кoд КП 2142.2;

 Iюкенеp,Цoслi,Цник' кo.ц IdI2\49.2;
 НaчaлЬHик, мaйстеp дiльниць (пiдpоздiлiв) y

бyдiвництвi, викoнaBецЬ poбiт, кoд КП 122З.2;
 Mенеджеp (yпpaвитель) з apxiтекTypи Ta

бyдiвниЦтвa, теxнiчнoгo кoI{TpoЛ}o, aнaлiзy Ta
prкJIaMи, кoд КП |476;

 Менедlкеp (yпpaвитель) У ntиTЛoBo
кoМyнaЛЬIloMy ГocПoДapствi, кoд КП 1491;

 Irокенеp З oХopoни пpaцi, кoд КП 2149,2;
 BиклaДaч BищoГ0 I{aBЧaJIЬнoП) ЗaiiTa,цy, кoД КП

2З|0.2;
 Bиюraдaт пpoфесiйнoтехнiчнoгo HaBч€tJIЬнoгo

зaкJia,цy' кoд КП 2З20;
. Мoлoдlлиiт. нayкoвий спiвpoбiтник (гaлyзь

iнlкенеpнoТ спpaви), кoд кГI 2149.\, в бyдiвництвi,
кoд КП 2|42.I;

 Hayкoвий спiвpoбiтник (гaryзь iнlкенеpнoТ
спpaви), кoд КП 2149.I;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. Iнrпi технiчнi фaxiвцi в гaлyзi фiзи.rниx нayк
тa теxнiки' кoД КП З 119;

. Iнспектop з бyдiвницTBa Ta Пo)кеN{нoi безпеки.
кoдКП3i51:

Пodа",tьu.le нaвцaннЯ Мalоть ПpaBo Пpo.цoB)киTи l{aBчalнНЯ IIa TpеTЬoМy
oсвiтньg}iayкoBoмy piвнi вищoi oсвiти

5. BиклaДaння тa оцiнroвaння

lнoвчання 
| 
Пpo0ЛеMI{oop1снToBaI{е }IaBчaння, HaBчaння чеpеЗ

lлaбopaтoPнУ, нayкoвoдocлiднy ПpaкTикy' Лrкцii'
l пpaктичнi зaнЯTIЯ' МaГiсTrpську poбoтy

oцiнtoвання Письмoвi екзaмени, неЗaJIе)кIIе TесTyBaI{нЯ' ЗBiTи З

сaмoстiйнoi poбoти, iндивiдyaльнi зaBДaння'
пpезентaцii, пoтoчний кol{TpoЛЬ' ЗaХиcT кypcoBиХ
пpoекTiв' ЗaХиcT мaгiстеpськoi poбoти

6. Пpoгpaмнi кoN{ПеTентнoстi

Iнmez^ .. .''а кo"unеmeнmнicmь (rК)

| Здaтнiсть poзв'язyвaти склaднi спецiaлiзoвaнi
I

] 
зaлaui Ta ITpaкTичнi пpoблеми пpoфеciйноi

| 
лiяльнoстi B гaлyзi бyдiвництвa, цивiльнoi

l iнженеpii, вoдoпoсTaчal{ня Ta BoДoBiдведенн я a6o у
I

| 
ГIpoцrсl IIaBчaIIHя, Щo пеpедбauaс ЗaсTocyBaI{н,I

l певниx теopiй Ta метoдiв вiдпoвiднoТ HaУки ilr
xapaкTrpиЗyсTЬся
HеBиЗIIaченiстro yМoB

кoМПЛекcн1сTIо Ta

З аzальнi кoл4nеrnенmнocmi (ЗК)
ЗК1

ЗК2

Зкз

Зк4

ЗК5

ЗК6

Зк7

_ ЗДaTнlсTЬ ПpoBеДеннЯ дoслiд>кеHЬ IIa вiдпoвiднoмy
piвнi; здaтнiсть Дo пoшyкy, oбpoблення тa aнaлiзу
iнфopмaцii з piзниХ Д)кеpеЛ;
_ I{aBички мix<oсoбиотiснoТ взaсмoдii; здaтнicть
бути кpиTичним i оaмoкриTичниМ
_ здaтнiсTЬ МoTивyBaTи ЛIoДей тa pyХaTиcя .цo
спiльнoi МеTи;
* здaтнiсть спiлкyBaTИcЯ З ПpеДсTaBI{икaМи iнrпих
пpoфесiйниx ГpyП piзнoго piвня (з експеpTa\4и з
iнrшиx гaлyзей знaнь/видiв Дiяльнocтi);
_ здaтнiсть дiяти нa ocl{oBi етичниx мipкyвaнь
(мoтивiв), ПpaГHrIIHя Дo збеpеlкеннЯ нaBкoЛишIнЬoГo
cеprДoBищa

 з,цaтнiоTь IIpaцroBaТи B мiхснapoднoMy кoнтекстi;
цiнyвaннЯ Ta ГIoBaгa piзномaнiтнoстi тa
МyЛЬTикyЛьтypнoстi;
_ зДaтнiоть poзpoбляти пpoекTи Ta yIIpaBЛ ЯTИ HИМI4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зк8

ЗК9

 ЗДaTHlсTЬ BияBлЯти iнiцiaтиBy Ta пiдприсмливicть,
BиЗIIaченi сть i нaпoЛrГJlивiсть щo.цo пo cTaBЛrHиХ
ЗaBДaI{Ь i взятиx oбoв'язкiв:
_ здaтнiсть yсвiдoМЛIoBaTи лroдськi МoжJIиBoстi тa
гендеpнi пpoблеми, здaтнiсть дiяти сoцiaльнo
вiДпoвiДaЛЬHo тa свiдoмo

Фаховi кoмnemенmнocmi cnецiольнocmi (ФК)
ФК1

ФК2

Фкз

ФК4

ФК5

 Здaтнiоть ПpaЦIoBaTи B гpyпi нaД BеЛикиМи
ПporкTaМи B гaлyзi бyдiвництвa Ta цивiльнoТ
iнlкенеpiТ, cTaBИTИ i виpirшyBaTи зaB.цaннЯ'
ПoB,яЗaнi з ПpoекryBal{няМ' бyдiвницTBoM,
pекollсTpyкцiсlо Ta ексПЛyaTaцiсro сиcTеM
BoДoпocTaЧalнъIЯ, вoдoвiдве.цення Ta oЧисTки
стiчниx BoД IТpoМисЛoBИХ пiдпpиемств.
 Здaтнiсть ЗaсTocoByBaTи системний пiдxiд Дo
виpiruення iнlкенеpниx пpoблем нa oснoвi
ДocЛ1Д)кень cисTеМ Bo.цoПocTaчaнHЯ Ta
BoДoB1ДBеДення; BикoнyвaTи poЗpaxyнки
Trxl{oЛoГlчниХ сисTеМ' ПpoЦесlB Тa cПopyД ДЛЯ
BoДoПoсTaЧaHHя' вoДoвiДвеДен}iя Ta oчиIцrннЯ
стiчниx BoД пiдпpисмств piзниx гaлyзей
ПpoМиcЛoвoстi.
 Здaтнiсть poзyмiти пoтpеби кopистyвauiв У
пpoцесi ПpoекTyBaFI}Iя oб'ектiв бyдiвництвa Ta
цивiльнoi iнlкенеpiТ; BИЯBIIЯTI1 rIp'lЧИHИ
незaдoвiльнoi poбoти BoДoripoBiдниx i
вo.цoвi.цвiдниx cГIopyД i пpиймaти piшrення З

iнтенсифiкaцii ix poбoти ЦIЛяХoМ prкoHсTpyкцii тa
мoдеpнiзaцiТ.
 Здaтнiсть poзуълiти i вpaхoвyBaTИ сoцiaльнi,
екoлoгiuнi, етиннi, екoнoмiчнi Ta кoмеpцiйнi
мipкyвaння, щo BПЛиBaIoTЬ IIa pеaлiзaцiro
теxнiчниx pirшень B бyдiвництвi Ta цивiльнiй
iнженеpii, B плaнyвaннi Ta yпpaвлiннi ГaЛyЗзЮ
Bo.цoПoсTaЧaHI{я 1 BoДoBlДBеДенHЯ; Пpи
ПpoекryBaннl Ta ексПЛyaTaцiТ теxнoлoгiчних cxеМ
BoДoПoсTaЧaшНЯ, вoДoвiДвеДення Ta oчищеннЯ
отiчниx BoД пiдпpисмотв piзниx гaлyзей
ПpoМислoвoстi.
 Здaтнiсть ДеMoнcTpyBaTи pозyмiння шиpшoГo
мilкдиоциплiнapнoгo iнженеpнoГo кoI{TексTy i йoгo
oсI{oBниХ пpинципiв Пpи виpirпеннi пpoблем
oy.ц1BницTBa Ta експлyaтaцii cиcTеМ
BoДoПocTaчaнн,I 1 Bo.цoв1.цBеДrннЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФК6  ЗдaтнicTЬ ДеМoнсTpyBaTи poзуъliння неoбxiднoстi
.цoTpиМaння пpoфесiйниx i етичниx стaндapтiв
BиcoкoГo piвня Пpи виpilпеннi пpoблем
BoДoПocтaЧaння i вoдoвiдBеДе}Iня.
 Здaтнiсть ДеМoI{сTpУBaTLI poзyмiння пpaBoвиХ
paMoк' щo Мa}oTЬ вiднotпення .цo .цiяльнoстi B
бyдiвництвi Ta цивiльнiй iнженеpii, зoкpеМa
пиTaнI{я ПеpсoнaЛy, ЗДopoв'я, безпеки i pизикy (y
To]\4y чиолi екoлoгiчнoгo pизикy).
 Здaтнi сTЬ BикopИcToByBaT И ЗHa:гнЯ зaкoнo.цaвсTBa
B гaлyзi бyдiвниЦтвa, ПpaBиЛ oxopoни BoДI{иХ i
ЗеМелЬниХ pесypсiв, Дrp)кaBIIиХ i гaлyзевиx
стaндapтiв; зaбезпечити BеДення вiдпoвiднoТ
дoкуълентaцii Ta звiтнoстi y пpoцесi нayкoBиХ
дoслiджеHЬ, ПporкTyBaння' ЗBеДення, екоплyaтaцiТ'
yTpиМaннЯ Ta pекol{сTpyкцiТ сиcTеМ
Bo.цoПoсTaЧaннЯ i вoдoвiдBеДrння.
 Здaтнiоть ДеМoIIсTpУBaTИ IIIиpoке pозуълiння
пpoблем якoстi B булiвництвi oб'ектiв
Bo.цoгIocTaчaння Ta вoдoвiдвеДеl{нЯ, викoI{yBaTи
кol{TpoЛь, aнaлiз Ta yПpaBлiння poбoтolo сПopyД Ta
oблaднaння B сиcTеМaх BoДoГIoсTaЧaHHЯ .Ia

вo.цoвiДвеДеHHЯ.

 ЗДaтнiсть дoслiдlкyBuTИ, aнaлiзyвaти i
BДoскoнaЛIoBaTи теxнoлoгiчнi Пpoцеси Пpи
ПpoeкryBaннi, зведеннi, екcПЛyaTaцii тa yтpимaннi
oб'ектiв BoДoПoсTaчaння i вoдoвiдведення,
здiйснrовaTи poЗpaХyнки, неoбxiднi пpи poзpoбцi
зaxoдiв iз iнтенсифiкaцii poбoти i pекoнстpyкцiТ
cисTе]\4 BoДoПoсTaЧaння Ta вoдoвiдвеДеннЯ iз
ЗaЛyченнЯМ cyЧacнoi oбчисЛIoBaЛЬнoТ технiки.
 ЗдaтнiсTЬ BияBЛяти oб'сктИ Д,ля BДoскoнaЛення Ta
pекoнcTрyкцii сиcTеМ i теxнoлoгiй вoдoпocTaчaння
i вoдoвiдBr.ценHя' ПpoBoДиTи aнaлiз poбoти сисTrМ
Bo.цoПoсTaЧaння Ta вoДoвiДве.цення Зa
екoнoмiчниМи ПoкaзникaМи.

ФК7

Фк8

ФК9

Фк10

ФК1 1

ФК12 |  Здaтнiсть BикoI{yBaTи теxнiкoекoнoмiчне
oбгpyнтyBa}Iня вapiaнтiв ПpoекTl{иx pitпень,
метoдiв opгaнiзaцii Ta ПpoBaДкеHI{я poбiт Пpи
ПpoекTyBaннi, зведеннi i експлyaтaцii oб'сктiв
BoДoПocTaЧaН:нЯ i вoдoвiдведення, poзpoбляти
iнвестopськy кoIIITopисЕТy .П.oкyМеHTaцiro,
BиЗнaчaTи ефективнiсть iнвестyвaння B сисTеMи
BoДoПoсTaЧaHIIя Гa BoДoB1ДBrДення; BИЗTIaЧa.ГИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФК1з

ФК14

ФК1 5

ФК1 6

ФК17

сoolBapTlcTЬ ПoсЛyГ BoДoПoсTaчaннЯ Ta

BoДoBiДBеДення.
 З.цaтнiсть ПpoBoДиTи збip, cисTеМaTизaцiю Ta

aнaлiз вихiдниx ДaниХ ДЛя ПporкTyBaНTl'Я Ta
мoнiтopингy iнх<енеpниx cисTеM i oблaДнa:н:нЯ
oб'сктiв Bo.цoПoсTaчaннЯ Ta вoдовiдве.цеI{Hя'

дoслiдхсyaaШI i aнaлiзyBaTИ якiсть Bo.ци' ЯКa

BикopисToByсTЬcя ДЛЯ виpoбниuиx пpoцесiв,
BЛaсTиBoстi зaбpyдненЬ стiчних Bo.ц ПpoMисЛoBиx
пiдпpиемств.
 Здaтнiсть шpoBoДиTи нayкoвi ,цoслi.цхсення З

BикopисTaHняМ iнфopмaцiйниx сисTеМ' oцiнroвaти
pИЗИКИ Пpи ПЛaнyвaннi aбo впpoвa.цrкеннi HoBиx
TеxнoлoГiчниx пpoцесiв Пpи зве.ценнi i
екоплyaтaцiТ oб,ектiв BoДoПocTaЧaшНЯ i
вo.цoвi.цвr.ценн'l.
 ЗдaтнiсTЬ ГpaМoтнo з.цiйснIоBaTи aнaлiз i синтез
ITpи BиBченнi теxнiчних сиcTеМ BoДoПocTaчaння i
вoДoвiДвеДення' ПpaцIoBaTи з нaйбiльrш пo[Iи
pениМи ПpикJia.цниМи ПpoГpaМHиМи зacoбaми
кoМП'}oTlpнoГo МoДеJIIoBaHIIЯ cиcTеМ Bo.цo

ПocTaЧaння i вoдoвiдведення.
 З.цaтнiсTь сTBopIoвaти iмiтaцiйнi мoделi cиcTrм Ta

oкprМиx cПopyД BoДoПoсTaчaння Ta BoДo
вiдведеннЯ' BикoнyBaTи ix aнaлiз Ta ПpеЗентaцirо,
ви6иpaти i зaстoоoByBaTи ъIa пpaктицi МrTo.ци

дoслiдx<ення, ПЛaI{yBaI{нЯ i шpoвoдити неoбxiДнi
екcПrpиMенTи' iнтеpпpетyвaTи pеЗyЛЬTaT и i poбити
BисIIoBки щoДo oПTиМaJIЬнoстi pitшень, щo
пpиймaroTЬся.
 З.цaтнicть BpaxoByBaTи с1^raснi тенДенЦiТ
ПpoекTyBaI{нЯ B гaлyзi бyдiвницTBa Ta цивiльнoТ
iнхсенеpiТ.

7. Пpoгpaмнi pеЗyЛЬTаTи }IaBчaння

ПPH01 Умiти сTaBиTи i виpirшyвaTLI ЗaBДaння, ПoB'язaнi з

ПpoекTyBaнI{,IМ, poЗpaхyнкoМ Ta rкcпЛyaTaцiсro
сисTеN{ BoДoПocTaЧaHHЯ' вoДoвiДвеДеHнЯ .Гa

oчисTки стiчниx BoД ПpoМиcЛoBиХ пi.цпpиемств.
ПPH02 Умiти cTaBИTИ i виpirпyвaTИ ЗaBДaння, ПoB'язaнi iз

iнтенсифiкaцiеro poбoти i pекoнстpyкцiсro сиcTеN4

BoДoПo cTaчaння тa вoдoвi.цBеДеHIIЯ

ПPH03 Умiти BиIЯBIIЯTИ

BoдoПpoBiДниx
ПpoвеДення poбiт

TIpИЧИ|II4 IIеЗaДoBlJIЬнol poooTи
сITopyД, вoлoдiти МеTo,цaМи

з ДoслiД)кення дiro.rиx сиcTеМ
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Bo.цoIToсTaЧaHLIЯ i лpиiтNIaTИ piшrення З

iнтенсифiкaцiТ ix poбoти IIIJIяХoМ pекol{сTpyкцii тa
мoдеpнiзaцii. Умiти здiйснiовaти poзpaxyнки,
неoбxiднi пpи poзpoбцi зaхoдiв iз iнтенсифiкaцii
poбoти i pекoнстpyкцii систем вo.цoвi.цвеДенHя.

ПPH04 Умiти ПpoBoДиTи нayкoвi дoслiдlкення З

BикopисTaнняM iнфopмaцiйниx cиcтеМ. Умiти
BикopиcToByBaTи мo>кливoстi iнфopмaцtiтних
cисTеМ ДЛЯ виpilшення ЗaBtaнь нaУкoBиХ
дoслiдlкень.

ПPFI05 Poзpoбляти ЗaxoДи З oХopoни пpaцi Ta
IIaBкoЛиЦIнЬoГo crpеДoBищa Пpи пpoведеннi
дoслiдхсеHЬ Ta y виpoбничiЙ дiяльнoстi

ПPF{06 Cклaдaти ПсиХoЛoГiчний ПopTpеT ЛIo.цини,
пiдбиpaти poбiтникiв нa BиЗ}Iaчrнi пoсaди, знaiтти
шIЛяxи BиХoДy з кoнфлiктнoi ситyaцii ДЛЯ
ефективнoГo yПpaвлiння ПеpсoнaЛoМ

ПPHO7 Умiти poзyмiти i вpaxoByвaTи сoцiaльнi,
еколoгiчнi, екoнoмiчнi тa кoмеpцiйнi мipкyвaН:нЯ.
щo BПЛивaIoTЬ нa pеaлiзaцiro pilпень в плaнyвaннi
Ta yпpaвлiннi Г€LTyЗзЮ BoДoПocTaЧallЯ i
вoдoвiдвеДенHя.

ПPHO8 Cпpиймaти Ta poзyмiти
вiт.rизнянy Ta iнoземнy
спецiaльнoстi, cКЛaДaTИ

ДoкyМеIiTaцiro тa спiлкyBaTИcЯ Ha
y ToMy uиолi, iнoземнo}o LloBoIo

HayкoBoTrxн1Чнy
лiтеpaтypy зi

НayкoBoтеxнiuнy
пpoфеоiйнi теми,

ПPF{09 Умiти poзpiзнятvТ BИДИ Tеxl{oЛoГiчниx пpoцесiв тa
ix теopетичнi зaсaДи; BЛacTивoстi тa фiзикoxiмiчнi
ПoкaЗники Пpиpo.цниХ Ta зaбpyднениx стiчниx BoД
ПpoМислoвиx пiдпpиемств, Тx BгIJIиB нa вибip
TеxHoJIoГiчних Ta кoHсTpyкTиBIIиx piшrень.

ПPF{ i 0 Умiти дoслiдlкyBaTI4 i aнaлiзyBaTи якicть Bo.ци'
якa BикopиcToByеTьсЯ ДЛя виpoбниниx Пpoцесiв,
BЛaсTиBocтi зaбpyДHенЬ стi.тниx вoд.

ПPFI 1 1 Умiти зaбезпечиTи Bикoнaння ПpaBиЛ технiчнoi
експлyaтaцiТ cисTеМ' сПopyД Ta oблaднaння
BoДoПpoBiднoкaнaлiзaцiйногo ГocПoДapcTBa.
ЗaбезпечиTи BеДення вiдпoвiднoi,цoкyМеIrTaЦii тa
звiтнoстi.

ПPH12 Умiти зaсToсoByBaTvI l\4еToДoлoгiю тa технoлoгiro
нayкoBиХ дoслiджень, ПpoBrсTи ПoсTaнoвкy i
ПpoBеДення ексПеpиМентiв, метpoлoгiuне
зaбезпечlннЯ' збip, oбpoбкv тa aнaлiз pезУльтaтiв.
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iдентифiкaЦiю теopii i експеpиМенTy.
ПPH13 Здiйснroвaти кotlTpoЛЬ вiдпoвiднoстi 

"po.к'i" i
технiчнoi дoкyментaцiТ' якi poзpoблroloTься'
ЗaBДaI{нЯМ нa ПpoекTyBaъIHЯ, сTaIIДapTaМ,
бyдiвельним нopМaМ i пpaвилaм, теxнiчним
yМoвaM тa iншим Bикo}IaBчиМ .цoкyМeIITaМ. Умiти
BикoIIyBaTи кoI{TpoJIЬ, aнaлiз Ta yпpaвлiння
poбoтoro сПopyД Ta oблaднaння B сиcTrМaХ
вoДoпoстaчaння i вoДoвiдвeдення.
Умiти

piшень, метoдiв opгaнiзaцii тa ПpoBaДження poбiт
Цpи Пpoектyвaннi, ЗBеДенHi i експлyaтaцiТ oб'ектiв
Bo.цoПoсTaчaння i вoдoвiлBепеT{}Tя 

ГIPH.14

ПPFI 15 Умiти сTBoproвaти iмiтaцiйнi мoделi систеМ Ta
oкpеМиХ сПopy,ц BoДoПoсTaЧaНHЯ Ta
вoдoвiдвеДення' BикoнyBaTи ik aнaлiз Ta
пpезентaцiю. Умiти ПpaцIоBaTи з нaйбiльlп
ПoшиpеHиMи ПpикJIaДниМи ПpoГpaМaMи кoМП,Io
TеplioГo MoДеJIIoBa}IнЯ сиcTеМ Bo.цoПoсTaЧaHLIЯ i
вoдoвiдвеДеннЯ

ПPH16 Умiти BикopиcToByBaTи ЗнaHнЯ ЗaкoнoДau.'"*
гaлyзi бy.ЦiвниЦтвa, Bo.цoПoсTaЧaяlнЯ i вoдoвiд
BrДення' ПpaBиЛ oХopoни BoДниХ pесypсiв,
Деp)кaBHиХ i гaлyзевиx отaндapтiв. Boлoдiти
бaзoвими нopMaTиB}IиМи ДoкyМеIITaМи, ЗaкoнaМи,
ПoсTaнoBaMи Bеpxoвнoi Paди, УpЯДУ Ta
пpoфiлюЮчиХ мiнiстеpств щo,цo деpжaвнoТ
пoлiтики Укpaiни у гaлyзi бyДiвниЦтвa,
вoДoпoстaчaння i вoДoвiДве.ценнЯ.

ПPFI 17 Умtти BикoI{yBaти теxнiкoекoнoMi.rне oбгpyнTy
BaI{ня Ta poЗpaxyнки TехнoЛoгiчниx сХlМ' пpoцесiв
Ta сПopy.ц BoДoПoсTaЧaъIllЯ, вoДoвiДве.цrIIHя Ta
oчисTки стiчних вoд.

ПPHi 8 ЗaпpoпoнyBaTи ЗaХoДи З oxopoн,.,puцi uiд o.yм1
вiбpaцii, Ha.цЛишкoвoТ теплoTи Ta дii електpичHoГo
сTpyМy, poзpoбити пеpвиннi ЗaxoДи з пo>кеrкнoi
безпеки ДЛЯ ЗaДaНиХ УМoB

ПPH19 Умiти ITpoBoДиTи aнaлiз poоo'" .,.'.'
BoДoПoсTaчaннЯ Ta вoдoвiдвеДеннЯ Зa
екoнoмiчниМи Пoк€}ЗникaNIИ,. Bмiти aнaлiзувaти
BИTpaTИ i pезyльTaTИ дiяльнoотi виpoбниuиx
пiдpoздiлiв, opгaнiзaцiТ безпечниx спoсoбiв i
кoнTpoЛЬ Зa BеДеннЯМ poбiт нa пiдпpиемствi,
BиЗнaчaTи сoбiвapтiоть пoслyГ Bo.цoПocTaчaннЯ Ta
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BoДoBiДBеДеI{HЯ.

Умiти зaбезпечити oПTиM€шIЬнr BикopисTun',
BoДIIиХ pесypсiв Ta зaбезпечення екoлoгiчнoi
безпеки Ha oб'сктaх Bo.цoПocTaчaння Ta
вoдoвiдвеДrння.
Умiти BИЗI{aчaTи ефективнiсть i"u..'y"u""o 

"cиcTеМи Bo.цoПoсTaчaння Ta вoдoвiдвеДеHнЯ,
poзpoбляти iнвестopськy кoIIITopисHy .цoкyМrн
тaцiro, Пoкaзники еконoмiчнoi Ta екoлoгiчнoi
ефективнoстi кaпiтaльниx BкJIaДrнь, cКЛaДaTИ
бiзнесплaн.

8. Pесypсне забeзпeчеHIIя pеaлiзaцiТ пpoгрaмй

Кadpoвe забезneчeння Пoнaд 90o/o пpoфесopськoBикJlaДaцЬкoгo скЛaДy'
ЗaГIyЧенoгo .цo BикЛaДaння пpoфеоiйнo
opiснтoвaниХ ДиcЦиплiн, МaIoTЬ нayкoвi стyпенi тa
вченi ЗBaI{нЯ Зa спецiaльнiстto Ta IIaIIDяMoМ
BиtlycкoBol кaфеД

Mаmеpiальнomехнiчнe
зобезneчення

BикopиотaннЯ лaбopaтopнoilJикopиcTaнI{Я ЛaoopaTopнoi бaзи випyскoвoi
кaфедpи тa кaфедp yнiвеpсиTеry' сшецiaлiзoвaнoi
лaбopaтopii ovищення стiчниХ BoД (UKRBIOTAL),
фiлii кaфедpи BoДoПoсTaЧaI{тIЯ, вoдoвiдвеДенI{я Ta
бypoвoi сПpaBи }Ia пiдпpисмствi <<Piвнеoбл
Bo.цoкaнaЛ))

Iнфopлlсtцiйне mа
H0вчLцbно.мemoduчне
забeзnечення

BикopисTaI{нЯ цифpoвoГo pепoЗитopiro тa нayкoвoi
бiблioтеки HaцioнaлЬнoГo yнiвеpситетy BoДI{oГo
гocПoДapcTBa .Гa ПpиpoДoкopиcTyBal{нЯ Ta
aвTopсЬкиХ poЗpoбoк пpoфесopсЬкoBикЛaДaцЬкoГo

9. Aкaдемiчнa мобiльнiсть

Hшцioншrьна кpedumна
"ццoбiльнicmь

Ha пiдстaвi
HaцioнaлЬниМ
гocПoДapсTBa

ДBocTopoннix дoгoвopiв мilк
yн1BеpcиTеToМ BoДI{oГo

Тa ПpиpoДoкopиcTyBaнI{Я Ta

Miмcнаpоdна кpеdumнсt
.цоoбiльнicmь

Ha пiдстaвi ДBocTopoннiх дoгoвopiв 'liHaцioнaлЬIIиM yнiвеpсиTеToM BoДнoГo
ГocПoДapсTвa Ta ПpиpoДoкopиcTyBallн,I Ta
нaBчzшьниMИ ЗaкЛ aДaМИ кpaiнпapтнеpiв

Ir а в ч сtн ня i н o з еlltн ltх
зdoбу всtuiв в uщoi ocвimu

Mo>кливе, пiсля BиBче}IнЯ кypсy ynpui"."..'. *o",
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2. Пеpeлiк кoмпoHеIIT освiтньo.п poфесiйrroТ ПpoгpaD{и
тa ix лoгiчнa послiдoвнiсть
2.1. Пepелiк кoмпoнeнт OП

Кoд
tl/д

Компoненти oсвiтньoТ Пpoгpaми
(нaвvaльнi Дисциплiни, кypсoвi

ПporкTи (рoботи), квaлiфiкaцiйнa
pобoтa

Кiлькiсть
кpедитiв

Фopмa
пiдсyмкoBoгo

кoIITрoЛк)

1 2
.,
J 4

1. oбoв'язкoвi кoмПoненти OП
CГП.1 [нoземнa мoвa пpoфесiйнoгo спiлкvвaння 90lз,0 екзaМен
CГП.2 Пе.цaгoгiкa Ta МеToДикa BикЛa.цaння y

вищiй шкoлi

g0/з 0
rкзaMеIl

CГП.3 oxopoнa пpaщi в гa'чyзi 90/3"0 rкзaМен
ПМП.1 Метo.цoлoгiя нayкoвиx дoслiдlкень 90lз,0 зaЛ1к

ПП'1
B oдoпoстa.Ial{ня пpoМисЛoBиx
пiдпpисмств 180/6,0 rкзaМrн

ПII.2
Системи вo.цoвiДвеДеннЯ пpOМиcЛoBиX
пiДпpисмств 180/6,0 екзaМеFI

ПП.з
oблa.цнaння Ta rксПЛyaтaцiя сисTеМ
BoДoПoсTaЧaH}Iя тa вoДoвiДBеДення

190/6,0 екЗaМен

ПП.4 Екoномiкa гaлузi 1)Ol4 0 екЗaМrн

ГIГI'5
Плaнyвaння Ta yПpaBлiння сисTеМaМи
Bo.цoПoсTaЧaння i во.цoвi.цве.цення

I20l4,О ЗaЛ1к

ПpB' 1 HayкoвoДoслiДнa ПpaкTикa 180/6,0 диф.зa,тiк
,ЦA.1 Maгiстеpськa pобoтa ]2Оl24'0

З аzаль н uй o б сяz o б o в'яз кo в l|х кoмnoненm 2040/68,0
Bибipковi кoМПoнeнTи oП

BК.1 Cпецкypс зa вибopом 90lз,0 зaЛ1к
BК'2 Спецкуpс зa вибopoм 90lЗ,0 зaЛlк

Bк.3

Iмiтaцiйне Мo.цеЛIоBaння y сисTеМaх
Bo.цoПoсTaЧaння i водoвiдведення |)olА' o зa'liкMaтемaтичне МoДrЛюBal{ня y сиcTrМaх
Bo.цoПOсTaчaння i вoДoвiДвеДення

BК.4

Iнфopмaцiйнi системи y нayкoвиx

рoзpoбкaх об,сктiв BoДOПocTaчaння i
вoдoвiдведення 12Оl4,О ЗaJI1к

Зaстoсyвaння iнфopмaЦiйниx ПpoГpaМ y
BoДoПoсТaчaнI{я Ta вoДoвiДвеДеннi

BHЗ.1
Iнтенсифiкaцiя i pекol{cTpyкцiя систем
Bo.цoПoсTaчaння

1101/. o зaлiк

BHЗ.2
Iнтеноифiкaцiя i prкoнсТрyкцiя систем
вoдoвiдведення

1)O/4 0 ЗaЛlк

З аzсьць нuЙ o б сяz в uб itl кo в uх кoмn o н е нm 660/22.0
ЗAГAЛЬ HII.|4 oБCЯГ OСBITHЬOI ПPOгPAMи 2700/90.0
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3. Фopмa aтeстaцiТ здoбyвaнiв вищoi oсвiти

Aтестaцiя BиITyскникiв спецiaльнoстi N I92 <<Будiвництвo тa цивiльнa
iнженеpiя> oсвiтньoпpoфесiйнoi ПpoГpaМи з <BoдoПocTaчaння Ta
вoдoвiдве,ценнЯ) ПpoBoДиTЬся y фopмi зaxисTy квaлiфiкaцiйнoi мaгiстеpоькоi
poбoти Ta ЗaBеpЦIyсTЬcя BиДaчrЮ ДoкyМr}ITy BсTaIIoBЛенoГo Зpaзкa Пpo
ПpиcyДкення йoмy cTyIIrня мaгiсщa з бyдiвницTвa тa цивiльнoТ iнженеpiТ iз
ПpисBoсннЯМ квaлiфiкaцii iнженеpбyдiвельник з <BoдoПocTaЧaнHя Ta
вoДoвi.цвеДеI{Hя)).

Aтестaцiя здiйонrorTьcя вiдкpитo i пyблi.rнo.
Bимoги дo квaлiфiкaцiйнoi poбoти poзpoбленi випyскoвolo кaфедporo З

кoнкpеTизaцiеro BиМoГ Дo cTpyкTypи, змiстy тa oфopмЛеI{Hя квaлiфiкaцiйнoi
poбoти З ypaХyBa}IняМ специфiки гaлyзi знaнЬ, спецiaльнoстi (сшецiaлiзaцii) тa
мaйбyтньoi пpoфесiйноТ дiяльнoотi здoбyвaviв вищoi oсвiти.
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4. Maтpиця вiДпoвiДн oстi П рoгрaN,I н их кoП{Петентнoстей
кoll{ПoнеIITaП{ освiтньoТ пpoгрaми

'.:

Lr)

ч
L
U

ч
L
U

tзА
ч ч .+ rf]

Ё оl ra !f,
an

N
an

Iк * t( * t(

Зк1 * t( * i<

зк2 * rч L

Зк3 * .к

Зк4 * t( .к
* *

Зк5 * ri * * *

Зк6 * *
* *

Зк7 * * *

Зк8 * * .к * * *

Зк9 * *
*

Фк1 t{ .х * * * .l{ l( rк .к .к .t( t(

Фк2 .к * * * .х .х .х .к *
Фк3 * 'х * l( * x 4<

ФIt 4 rч .i< * * .к * к

Фк5 * * * )< .х *

Фк6 * * * * * 't( *

Фк7 * * 'i( l( * 1Ч

Фк8 * .х 'x * *

Фк9 .х .j< * * * rч i< * *

Фк10 * * * .)< * *

Фк11 .Ё )<
rч * * *

Фк12 * * * * к

Фк13 * * .x * * 1ч )< t( .х rч

Фк14 * * * * *

Фк15 * )< .х х * *

Фк16 * .х * * .х

Фк17 * * t( .х * .к
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5. Maтриця зaбезпeчeння ПрoгpаП,lниx peЗyЛЬтaтiв IIaBча tIня (IIP}r)
вiдповiдниМи кoMПoнеIITaMи oсвiтньoi пpoгpаMи

Ё
r
r'\

с.|

t
U

ч
L
U

Ё
Е

бl ч tf,
Ё

la) с\ сa t
aa

б!
сn

ПPн 1 + * + + J +

IIРн 2 & + & +

IIPII S * I Ф g

TIPII4 g + Ф * &

ПPн 5 + + +
J +

ПPI{ 6 о о

ПPI{ 7 +

IIP}I 8 + + + J о g + + g J

ПPH 9 g * g & g + +

ПPHl0 Ф & + + J о *

ПPн 11 g g g +

ПPH 12 J + g g

ПPI{ 13 & J + Ф о + +

IIPII 14 + + +

ПPн 15 + g & о + & Ф

ПРII 16 + + + +

IIРII 17 + + + { +

IIPI{ 18 + о
+

IIPII 19 + J q
+

ПP}I20 g g Ф
Ф

IIPII2l & Ф о
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б. Шepeлiк ноpмaTиBIIих ДoкyП{еHтiв, нa якиx бaзyеться oсвiтньo.
пpофесiйHa ПрoгpaМa

1. Зaкoн УкpaТни <Пpo виЩУ oсвiry>.
2.Пocтalloвa Кaбiнетy Мiнiстpiв Укpaiни вiд29.О4,2О15 p. J\b 266 <Пpo

ЗaTBеpДження пеpелiкy гaлyзей ЗнaнЬ i спецiaльнoстeй, Зa ЯКуIМvI здiйонroеться
пiдгoтoвкa здoбyвaчiв вищоТ oсвiти>>. htt.llzakon4,rada.gov.uallawslshowl266
20I5l

3. Пoотaнoвa Кaбiнетy Мiнiстpiв Укpaiни вiД з0.|2.2015 p. J\ъ 1187 <Пpo
ЗaTBеpД)кення ЛiцензiйниХ }ъ4oB ПpoBa,Щкrння oсвiтньoi дiяльнoстi зaклaдiв
oсвiти>>.

4. Пoстal{oBa Кaбiнетy Мiнiстpiв Укpaiни вiд2З.11.2011 p. J\Ъ 1з41 <Пpo
ЗaTBеpД)кrннЯ HaцioнaльноТ paмки квaлiфiкaцiй>.

5. Haцioнaльний клaсифiкaтop Укpaiни <Клaсифiкaтop пpoфесiй>>,
ЗaTBеp.щ)кений нaкaзoМ fiеpжспo)киBcTall.цapry УкpaiЪи вiд 28.07.2010 J\Ъ 237
(зi змiнaми).

6. <.{oвiдник квaлiфiкaцiйних ХapaкTеpиcTик пpoфесiй пpaцiвникiв,
BиПyск 1 <Пpoфесii пpaцiвникiв, щo с ЗaГaЛЬнИMи ДЛя всix видiB eкoнoМiчнoi
Дiяльнoотi> (Poздiл 1 <Пpoфесii кеpiвникiв, пpoфесioнaлiв, фaxiвцiв, Ta
теxнiчних слylкбoвцiв>>, Poздiл 2 <ПpoфесiТ poбiтникiв>)>. Haкaз Miнiстеpотвa
пpaцi тa сoцiaльнoi пoлiTики Укpaiни вiд29'122004 p. J\Ъ 336.

7. <noвiдник квaлiфiкaцiйниx xapaкTеpиcтик пpoфесiй пpaцiвникiв.
Пpoфеcii пpaцiвникiв, щo е ЗaГaЛЬниМи ДЛя всix виДiв екoнoмiчноТ
дiяльнoстi>>, BиIТyск 1. Haкaз Miнiстеpствa пpaцi Ta сoцiaльнoТ пoлiтики
Укpaiни вiд 16 лroтогo 1998 poкy JФ 24.

8.НaцioнaЛЬнa pa]\лкa клaсифiкaцiй _
htt: l l zakon4 .r ada. gov. uall aws/shofl 1 З 4 1 20 \ | л
9. Haкaз Мiнiстеpотвa oсвiти i нayки Укpaiни вiд 01.06.2016 J\Ъ 600 <Пpo

ЗaTBеp.цx(еHI{я Ta BBе.цення в дiro Метoдиuниx peкoмендaцiй щoДo poзpoблення
cTal{Дapтiв вищoi oсвiти>.

10. Haкaз Мiнiотеpотвa oсвiти i нayки УкpaТни вiд 22,06.20\6 p. J\b 701
<Пpo ЗaTBеp.ц)кеннЯ фop' дoк1ълентiв Пpo виЩУ oсвiry (нayкoвi оryпенi)
Деp}кaBlroГo ЗpaЗкa Ta ДoДaTкiв дo Hих, ЗpaЗкa aкaДе\4iчнoТ ДoвiДки>"

11. Poзpoблення oсвiтнix ПрoГpaМ: МеToДиЧнi рекoмендaцii 
htt ://ihеd. org.ualim agеs l
12. TLГj{INIG (дл" oзнaйoмленнЯ зi спецiaльнocTяМи (фaxoвими)

кoMПеTrHTHoсTяМи Ta ПpикЛaДaNIИ стaндapтiв 
htt ://www.unidеusto. org/tuningtu/.
iЗ. Пpoект Mетoди.rниx pекoмендaцiй щoДo poзpoблення cтaндapтiв

вищoi oовiти htt:llmon.gov.ualсittzеnslzуoАB2%80%99уazkizgromfdskistyu
/gromadskеobgov orеrзnу a20 1 6.html
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