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ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація навчальної дисципліни, в т.ч. мета та цілі 

Навчальна дисципліна «Основи гідротехніки і нормативна база в ГТБ» є 

однією з основних дисциплін, яка забезпечує формування бакалаврів за 

професійним спрямуванням «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та 

водні технології». 

Дисципліна надає знання про гідротехнічні споруди, поняття, принципи їх 

застосування, це формує у майбутніх фахівців знання основних понять про 

гідротехнічні споруди, які складають основу управління водними ресурсами, 

надає знання щодо ієрархії нормативних документів, які визначають дозвільні 

межі при проектуванні, будівництві та експлуатації гідротехнічних споруд. 

Метою викладання дисципліни «Основи гідротехніки і нормативна база в 

гідротехнічному будівництві» є: 

 формування в майбутніх фахівців водогосподарської галузі загальних 

знань про гідротехніку, гідросистеми, гідротехнічні споруди; 

 підготовка майбутніх фахівців до уміння напрацьовувати системні 

підходи при проектуванні, будівництві та експлуатації гідротехнічних 

об’єктів. 

Основними цілями навчальної дисципліни є: 

 ознайомити майбутніх бакалаврів з поняттями «гідротехніка», 

«гідросистеми», «гідротехнічні споруди»; 

 навчити виконувати аналіз впливових чинників на прийняття головної 

ідеї проекту гідросистеми чи гідровузла;  

 виконувати розробку варіантів гідрооб’єктів, вміти знайти найбільш 

доцільні рішення задач, що виникають в процесі проектування, 

будівництва та експлуатації гідротехнічних споруд. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

 основні поняття про «гідротехніку», історію виникнення та розвитку 

гідротехнічної галузі, важливість її для суспільства, як основного 

механізму керування водними ресурсами; 

 основні типи гідротехнічних споруд загального та спеціального 

призначення й вимоги до них; 

 основні методи гідравлічних, фільтраційних та статичних розрахунків.  

вміти: 

 на основі вихідних даних про природні умови та поставлених задач 

пропонувати можливі варіанти гідротехнічних споруд до складу 

гідровузла; 

 здійснити розміщення (компоновку) споруд в складі гідровузла;  

 ставити задачі розрахунків основних гідротехнічних споруд: греблі, 

водоскиду інших споруд, що входять до складу гідровузла або 

гідросистеми;  

 намітити схему зведення гідровузла в цілому і окремих його елементів;  

 визначити основні задачі експлуатації гідротехнічних споруд. 



Методи навчання. Для викладання лекційного курсу розроблено конспект 

лекцій та використовується інтерактивна дошка. 

Посилання на розміщення навчальної дисципліни на навчальній 

платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2693 

Компетентності 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК4. Знання та розуміння предметної області і професійної діяльності. 

ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК8. Навички здійснення безпечної діяльності. 

ЗК9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ФК4. Здатність оцінювати потреби споживачів у водних ресурсах та 

антропогенного навантаження на водні об’єкти. 

ФК5. Здатність виконувати інженерні розрахунки параметрів водних потоків та 

конструктивних елементів об’єктів професійної діяльності. 

ФК6. Здатність ефективно використовувати сучасні будівельні матеріали, вироби 

і конструкції у водній інженерії при проектуванні, зведенні та реконструкції 

об’єктів професійної діяльності. 

ФК8. Здатність визначати та оцінювати навантаження і напружено-деформовані 

стани ґрунтових основ та інженерних споруд. 

ФК9. Здатність здійснювати інженерні вишукування, розрахунки та проектування 

об’єктів професійної діяльності. 

ФК10. Здатність розробляти технологічні процеси виконання будівельних робіт з 

їх реалізацією у будівельному виробництві сучасними способами та засобами. 

ФК21. Здатність використовувати сучасні програмні комплекси та організовувати 

використання та взаємодію спеціалізованих баз даних для управління водними 

ресурсами, виконання гідрологічних та гідравлічних розрахунків. 

Програмні результати навчання 

РН1. Формулювати задачі з вирішення проблемних ситуацій у професійній та/або 

академічній діяльності. 

РН2. Визначати шляхи розв’язання інженерно-технічних задач у професійній 

діяльності, аргументовано інтерпретувати їх результати. 

РН4. Описувати будову об’єктів професійної діяльності, пояснювати їх 

призначення, принципи та режими роботи. 

РН9. Знаходити оптимальні інженерні рішення при виборі водних технологій, 

конструкцій об’єктів, енергоощадних заходів у сфері професійної діяльності. 

РН16. Виявляти, узагальнювати та вирішувати проблеми, що виникають у процесі 

професійної діяльності, відповідати за роботу, що виконується. 

РН17. Оцінювати екологічні наслідки техногенної діяльності з дотриманням 

правових та соціальних норм. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2693


РН18. Застосовувати технічні регламенти та правові норми при експлуатації 

гідротехнічних об’єктів. 

РН20. Вміти самостійно приймати інженерні рішення щодо вибору конструкцій 

захисних і регуляційних споруд, систем захисту від шкідливої дії вод, 

гідротехнічних споруд, каналів, меліоративних систем та водогосподарських 

об’єктів багатоцільового використання. 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 

ЗК2. Здатність аналізувати соціально значущі процеси і проблеми та 

використовувати основні положення соціальних і гуманітарних наук при 

вирішенні соціальних і професійних задач.  

ЗК4. Здатність до усного та письмового спілкування державною та іноземними 

мовами, працюючи в міжнародному контексті з використанням сучасних засобів 

комунікації.  

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

«ОСНОВИ ГІДРОТЕХНІКИ» 

Тема 1.Загальні поняття про гідротехніку. Проблемні питання 

гідротехнічного будівництва 

Гідротехніка в управлінні водними ресурсами. Історія гідротехніки. Світова 

гідротехніка. Гідротехніка в Україні. Сучасний стан гідротехнічного будівництва. 

Гідровузли та гідросистеми, їх склад та характеристика. Загальні відомості про 

гідротехнічні споруди. (лекції –2/0,5 год., практичні – 2/2 год., самостійна робота 

– 10/20 год.). 

Тема 2.Гідротехнічні споруди. Класифікація споруд. Особливості роботи 

споруд 

Класифікація гідротехнічних споруд. Підпірні споруди. Водопропускні та 

водопровідні споруди. Регулюючі гідротехнічні споруди. Споруди 

меліоративного призначення. Особливості природних умов, в яких зводяться 

гідротехнічні споруди. Споруди загального призначення. (лекції –4/0,5 год., 

практичні – 2/1 год., самостійна робота – 12/14 год.). 

Тема 3.Фільтраційні процеси в гідротехнічних спорудах 

Загальні поняття з теорії фільтрації. Постановка задач фільтрації та методи їх 

розв’язку. Фільтраційно-деформаційні процеси в ґрунтових спорудах та їх основі. 

Поняття фільтраційної сили та градієнта напору. Фільтрація в бетонних греблях. 

Фільтрація в основах споруд. Фільтраційна міцність ґрунтів. Споруди 

спеціального призначення. (лекції – 4/0 год., практичні – 4/2 год., самостійна 

робота – 14/20 год.). 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«НОРМАТИВНА БАЗА В ГТБ» 

Тема 4. Загальні положення проектування гідротехнічних споруд 

Порядок розробки проектної документації для гідротехнічних об’єктів. 

Стадійність проекту. Особливості впливу гідротехнічних об’єктів на довкілля. 

Ієрархія нормативної документації та порядок її застосування. Екологічні аспекти 



експлуатації гідротехнічних споруд. (лекції –4/0 год., практичні – 4/2 год., 

самостійна робота – 14/20 год.). 

Тема 5. Державні будівельні норми (ДБН) 

Загальна характеристика нормативних документів, які застосовуються в 

гідротехніці. Дотримання вимог державних будівельних норм. Відомчі 

нормативні документи. Державні стандарти. Довідникова література. 

Особливості наукового супроводу на стадіях проектування, будівництва та 

експлуатації гідроспоруд. (лекції –4/0,5 год., практичні – 4/1 год., самостійна 

робота – 14/14 год.). 

Тема 6. Розробка та введення в дію нормативних документів 

Порядок використання нормативних документів та термін їх дії. Порядок 

розробки нових нормативів та документів нижчого порядку. (лекції – 4/0,5 год., 

практичні – 4/2 год., самостійна робота – 14/20 год.). 

Практичні заняття 

№ з/п Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 2 3  

1 Тема 1. Загальні поняття про гідротехніку. 

Проблемні питання гідротехнічного 

будівництва. Виявлення проектної 

документації каскаду малих ГЕС. 

2 2 

2 

Тема 2. Гідротехнічні споруди. 

Класифікація споруд. Особливості роботи 

споруд. Вивчення лабораторної моделі 

натурної споруди. 

2 1 

3 Тема 3. Фільтраційні процеси в 

гідротехнічних спорудах. Дослідження 

роботи річкового водозабору на 

лабораторній моделі. 

4 2 

4 

Тема 4. Загальні положення проектування 

гідротехнічних споруд. Ознайомлення зі 

змістом державних будівельних норм (ДБН). 

4 2 

5 

Тема 5. Державні будівельні норми (ДБН). 

Ознайомлення із нормативною базою, що 

діє у сфері гідротехнічного будівництва 

4 1 

6 
Тема 6. Розробка та введення в дію 

нормативних документів 

4 2 

 Разом 20 10 

Методи навчання: лекції у супроводі навчальних відеоматеріалів, 

презентацій PowerPoint та плакатів, фотографій, рисунків і схем, виконання 

практичних завдань за індивідуальним варіантом, Microsoft Excel та інших 

прикладних програм та пошукових систем в інтернет, зокрема в ДБН, пошук в 

електронних варіантах технічної документації та нормативних документів. 



Методи оцінювання та структура оцінки 

Методи оцінювання знань базуються на проведенні контролю роботи 

студентів та оцінюванні ступеня засвоєння вивченого матеріалу. 

Поточний контроль знань студентів здійснюється під час лекційних та 

практичних занять таким чином: 

 усне опитування студентів під час лекцій та практичних занять; 

 перевірка та захист виконаних практичних та індивідуальних завдань; 

 складання модульного контролю. 

Ступінь засвоєння студентами вивченого матеріалу оцінюється шляхом 

тестування з використанням технічних засобів. Поточний контроль знань 

студентів (змістові модулі 1, 2) та підсумковий контроль знань (залік) 

проводяться у Центрі незалежного оцінювання знань НУВГП. Знання за першим 

змістовим модулем оцінюються у 20 балів, за другим у 20 балів, а також поточне 

оцінювання за результатами виконання студентами практичних занять (всього 60 

балів). Таким чином, максимальна оцінка знань з навчальної дисципліни «Основи 

гідротехніки і нормативна база в ГТБ» становить 100 балів. 

Структуру оцінки поточних змістовних модулів 1, 2 за  трьома рівнями (1 – 

достатній рівень складності, 2 – вище достатнього рівня складності, 3 – високий 

рівень складності) показано в таблиці. 

Таблиця формування тестового завдання 

поточного контролю знань (модулі 1 і 2) 

Рівень 

складності 

Загальна 

кількість 

завдань у базі 

Кількість 

завдань в білеті 

Оцінка завдань 

(бали) 

За одне Загальна 

1 100 26 0,5 0-13 

2 31 5 1 0-5 

3 20 1 2 0-2 

Усього 151 32 ― 0-20 

Запитання 1-го, 2-го та 3-го рівнів допускають лише одну правильну 

відповідь.  

У випадку отримання студентом менше 60 балів за виконання практичних 

завдань або не проходження хоча б одного змістового модуля, він повинен 

складати підсумковий контроль знань (залік) шляхом тестування. 

Таблиця формування тестового завдання 

підсумкового контролю знань (залік) 

Рівень 

складності 

Загальна 

кількість 

завдань у базі 

Кількість 

завдань в 

білеті 

Оцінка завдань 

(бали) 

За одне Загальна 

1 200 30 0,9 0-27 

2 62 9 1 0-9 

3 40 1 4 0-4 

Усього 302 40 ― 0-40 

У випадку отримання студентом 60, або більше балів, за виконання 

практичних робіт та повного проходження поточного контролю знань (змістові 



модулі 1, 2), він може не складати підсумковий контроль знань (залік). При 

бажанні отримати більшу кількість балів студент може складати залік (лише один 

раз), але при цьому результати поточного контролю знань (змістові модулі 1, 2) 

анульовуються. У цьому випадку, остаточною оцінкою знань студента буде 

отримана більша сумарна оцінка: або як сума балів за виконання практичних 

робіт та поточного контролю знань (змістові модулі 1, 2); або як сума балів за 

виконання практичних робіт та підсумкового контролю знань (залік). Таким 

чином, максимальна оцінка знань з навчальної дисципліни «Основи гідротехніки 

і нормативна база в ГТБ» становить 100 балів. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання та самостійна робота Підсумкове оцінювання 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Модульний контроль 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 МК1 МК2 
100 

10 10 10 10 10 10 20 20 

Нормативні документи, що регламентують проведення поточного та 

підсумкового контролів знань і  надають студентам можливість подавати 

апеляції: 

 Положення про навчально-науковий центр незалежного оцінювання 

Національного університету водного господарства та природокористування, 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4184; 

 Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль 

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-

otsiniuvannia-znan/dokumenti. 

 Система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

(семестровий поточний контроль) зі змінами та доповненнями,  

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-

otsiniuvannia-znan/dokumenti. 

Місце навчальної дисципліни в освітній траєкторії здобувача 

вищої освіти 

Міждисциплінарні зв'язки: навчальна дисципліна «Основи гідротехніки і 

нормативна база в ГТБ» є складовою частиною обов’язкових компонент освітньої 

програми для підготовки студентів за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво, 

водна інженерія та  водні технології». 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає наявність системних та 

ґрунтовних знань із раніше вивчених дисциплін: «Гідротехнічні споруди», 

«Виробнича база будівництва». 

Матеріал навчальної дисципліни «Основи гідротехніки і нормативна база в 

ГТБ» необхідний для виконання науково-дослідних, бакалаврських та 

магістерських робіт. 

Поєднання навчання та досліджень 

Результати досліджень студентів за науковими індивідуальними темами 

висвітлюються у науково-дослідних, бакалаврських та магістерських роботах, 

доповідях на науково-технічних конференціях, наукових публікаціях у 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4184
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti


«Студентському віснику» НУВГП (ISSN 2313-0431), а також обговорюються під 

час практичних занять. Результати наукових досліджень викладачів 

висвітлюються в наукових звітах, статтях, дисертаціях, впроваджуються у 

навчальний процес (що фіксується у силабусах) і використовуються при 

проведенні лекційних та практичних занять. 

Інформаційні ресурси 

Рекомендована література 
Базова 

1. Гідротехнічні споруди. Навчальний посібник / М. Хлапук, Л. Шинкарук, А. 

Дем’янюк, О. Дмитрієва: Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне: 

Вид-во Нац. ун-ту  вод. госп-ва та природокористування, 2013. – 241с. – 

Бібліогр.: 15 назв. (с. 51); 15 назв. (с. 103); 20 назв. (с.157-158); 15 назв. (с.213-

214); 10 назв. (с. 237). [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/1758/ 

2. Гідротехнічні споруди. За ред. Дмитрієва А.Ф., Рівне, 1999. – 328с.  

    3. Кириенко И.И., Химерик Ю.А. Гидротехнические сооружения. 

Проектирование и расчет. К., 1987. – 254 с. 

Додаткова 

1. ДСТУ-Н Б В.1.1-38:2016 Настанова щодо інженерного захисту територій, 

будівель і споруд від підтоплення та затоплення. [Чинний від 2016-06-24, наказ 

№184]– К. : Мінрегіон України 2016 – (Національний стандарт України). 

     2. ДБН А. 1.1-1-93 «Система стандартизації та нормування в будівництві. 

Основні положення». 

     3. ДБН Д.1.1-2-2000. Вказівки щодо застосування ресурсних елементних 

кошторисних норм на будівельні роботи. Київ: Держбуд, 2000. 

Інформаційні ресурси 

     1. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.rada.kiev.ua/  

     2. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

     3. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан 

Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.libr.rv.ua/  

    4. Наукова бібліотека НУВГП (33000 м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

(Електронний ресурс). –  Режим доступу: lib.nuwm.edu.ua 

 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

Дедлайни та перескладання 

Перескладання тестових завдань перевірки засвоєння теоретичного матеріалу 

здійснюється згідно з Порядком ліквідації академічних заборгованостей у 

НУВГП, http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4273. 

Студенти повинні виконати ряд завдань для оцінювання, виконаних на 

практичних заняттях. Одним із важливих елементів оцінки є своєчасне подання 

роботи на оцінювання. Роботи подані пізніше не приймаються. Однак викладач 

може продовжити терміни, якщо у студента є поважні обставини. Студенти 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/1758/
http://www.rada.kiev.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.libr.rv.ua/
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4273


можуть звернутися до свого викладача в разі виникнення особистих чи 

надзвичайних ситуацій.  

У разі виникнення проблем здобувачі вищої освіти можуть скористатись 

«Порядком звернень здобувачів вищої освіти та інших осіб, які навчаються в 

НУВГП» http://ep3.nuwm.edu.ua/15467/  

Правила академічної доброчесності 

Всі студенти, співробітники та викладачі НУВГП мають бути чесними у своїх 

стосунках, що поширюється на поведінку та дії, пов'язані з навчальною роботою. 

Студентоцентризм має вирішальне значення для розуміння серйозності ставлення 

до  академічної недоброчесності та неправомірної поведінки. Студенти повинні 

самостійно виконувати та подавати на оцінювання лише результати власних 

зусиль та оригінальної праці. У той час як студентам рекомендується працювати 

один з одним та обмінюватися ідеями, текстом, кодом або чимось подібним для 

виконання окремих завдань є недопустимим. Студенти, які порушують Кодекс 

честі університету, не отримають бали за ці завдання, а в разі грубих порушень, 

курс не буде їм зараховано і студенти будуть направлені на повторне вивчення. 

При здачі індивідуальних навчально-дослідницьких робіт може проводитись 

перевірка на плагіат. 

Академічна недоброчесність в університеті неприпустима. 

В цілому студенти та викладачі повинні дотримуватись: 

 Положення про запобігання плагіату випускних кваліфікаційних робіт 

здобувачів вищої освіти зі змінами та доповненнями, 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6316; 

 Кодекс честі студентів, http://ep3.nuwm.edu.ua/4917; 

 Кодекс честі наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників 

НУВГП, http://ep3.nuwm.edu.ua/4916 ; 

 Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату в НУВГП, 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10325. 

Вимоги до відвідування 

Відвідування занять здобувачами вищої освіти є обов’язковими. У випадку 

пропуску занять здобувач вищої освіти зобов’язаний відпрацювати (виконати 

практичну роботу, вивчити матеріали лекцій, тощо). Пропуск з поважної причини 

вважається тим, що відбувся внаслідок: хвороби (довідка з лікарні); якщо 

здобувач вищої освіти є учасником мобільності; якщо здобувач освіти 

знаходиться на індивідуальному плані і виконує усі вимоги відповідно до 

«Положення про індивідуальний графік навчання студентів денної форми 

навчання Національного університету водного господарства та 

природокористування», http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6226 

Завдання для відпрацювання здобувач вищої освіти отримує безпосередньо у 

викладача, або надсилає запит на корпоративну пошту викладачу. Усі матеріали 

відпрацювання здаються викладачеві особисто здобувачем вищої освіти або 

надсилаються на корпоративну пошту викладачу. 

Під час карантину лекції проводяться за допомогою платформи Google Meet 

за корпоративними профілями (використовуються мобільні телефони та ПК, а 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15467/
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6316
http://ep3.nuwm.edu.ua/4917
http://ep3.nuwm.edu.ua/4916
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10325
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6226


також мультимедійні засоби). 

Неформальна та інформальна освіта 

Неформальна та інформальна освіта надається  відповідно з Положенням про 

неформальну та інформальну освіту НУВГП, затвердженому Вченою радою 

НУВГП (Протокол №4 від 24 квітня 2020 р.), 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18660 
 

ДОДАТКОВО 

Правила отримання зворотної інформації про дисципліну* 

Після проведення перших занять студентам буде запропоновано відповісти 

на ряд питань щодо врахування в поточному курсі їх побажань. Після завершення 

курсу, для покращення якості викладання освітнього компоненту і отримання 

зворотного зв’язку від студентів, їм буде запропоновано заповнити Google 

форму. 

Оновлення* 

Силабус переглядається кожного навчального року. При цьому враховуються 

пропозиції стейкхолдерів, а також побажання студентів, висловлені під час 

занять та в процесі опитування (анкетування). 

Навчання осіб з інвалідністю 

Навчання здобувачів вищої освіти з особливими потребами регулюється: 

 «Концепцією щодо організації навчання осіб з особливими освітніми 

потребами (осіб з інвалідністю) у Національному університеті водного 

господарства та природокористування», 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15913; 

 «Порядком супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших 

мало мобільних груп населення у Національному університеті водного 

господарства та природокористування», http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-

invalidnistju та іншими нормативними документами. 

*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 

 

 

Лектор        Микола Миколайович Хлапук, д.т.н., професор 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18660
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15913

