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ПРО  НАВЧАЛЬНУ  ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація навчальної 

дисципліни, в т.ч. 

мета та цілі 

Будівництво є одним з найважливіших видів 

економічної діяльності держави.  

Сучасне будівельне виробництво потребує 

впровадження прогресивних методів організації праці, 

передових технологій виконання робіт,   забезпечення 

будівництва відповідними матеріально-технічними 
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ресурсами. 

Навчальна дисципліна «Організація та технологія 

будівельних робіт» є основою для формування 

професійних компетентностей здобувача першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

За змістом  навчальної дисципліни «Організація та 

технологія будівельних робіт» передбачено вивчення 

основних положень технології та організації будівельного 

виробництва, технології виконання земляних, бетонних і 

залізобетонних, кам’яних, монтажних та опоряджувальних 

робіт. 

Основною метою вивчення навчальної дисципліни 

“Організація і технологія будівельних  робіт” є 

формування у майбутніх фахівців компетентностей з 

сучасних методів організації праці і заробітної плати, 

проектування організації і технології виконання 

будівельних робіт  при створенні гідротехнічних та  

водогосподарських споруд. 

Основними цілями навчальної дисципліни є: 

• сформувати уявлення про організацію будівельного 

виробництва та заробітної плати; 

• сформувати структуровані знання про методи 

виконання будівельних робіт; 

• сформувати уміння вибирати відповідні машини і 

механізми та розробляти технологічні процеси  виконання 

будівельних робіт. 

Зміст навчальної дисципліни передбачає на сучасному 

рівні підготовку майбутнього технолога-гідротехніка для 

розв’язання задач будівельного виробництва та технічного 

керівництва при спорудженні, реконструкції та ремонті 

об’єктів гідротехнічного призначення. 
 Методи навчання. Для викладання лекційного курсу 

розроблено конспект лекцій та використовується 

інтерактивна дошка. Курсовий проект виконується за 

індивідуальними завданнями з використанням сучасного 

програмного забезпечення.  

Посилання на 

розміщення  

навчальної 

дисципліни на 

навчальній платформі 

Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/search.php?search 

Компетентності При вивченні навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня мають набути компетентності:  

ФК3  - Здатність працювати з геодезичними приладами та 



використовувати топографічні матеріали при проектуванні, 

здійснювати винесення проектів в натуру і інструментальний 

контроль якості при зведенні та реконструкції 

водогосподарських об’єктів.  

ФК6  - Здатність ефективно використовувати сучасні 

будівельні матеріали, вироби і конструкції при проектуванні, 

зведенні та реконструкції будівельних об’єктів на основі 

знання технології їх виготовлення і технічних характеристик. 

ФК10  - Здатність розробляти технологічні процеси 

виконання будівельних робіт та впроваджувати у будівельне 

виробництво сучасні способи та засоби їх реалізації. 

ФК11  - Здатність оцінювати існуючу сировинну та 

виробничу базу будівельної індустрії та здійснювати 

розрахунки потреби у використанні виробничої бази 

будівництва, у тому числі за техніко-економічними 

показниками, виконувати  вибір технологічних схем 

забезпечення  сировиною, матеріалами, виробами та 

конструкціями. 

ФК13  - Здатність впроваджувати інноваційні технології, 

сучасні машини та обладнання при будівництві, експлуатації 

та реконструкції гідротехнічних, водогосподарських та 

природоохоронних споруд. 

Програмні 

результати 

навчання 

РН5. Описувати будову гідротехнічних, 

водогосподарських і  природоохоронних споруд та 

пояснювати принцип застосування відповідних водних 

технологій.  

РН6. Вміти проводити випробування будівельних 

матеріалів, виробів та конструкцій, знати технологічні процеси 

їх виготовлення, впроваджувати енергоощадні технології у 

будівництві.  

РН7. Оцінювати і враховувати кліматичні, інженерно-

геологічні, гідрогеологічні, гідрологічні та екологічні 

особливості території будівництва при проектуванні та 

зведенні будівельних об'єктів. 

        РН13. Організовувати та управляти технологічними 

процесами будівництва гідротехнічних, водогосподарських та 

природоохоронних об’єктів, їх експлуатації, ремонту й 

реконструкції з урахуванням вимог охорони праці, безпеки 

життєдіяльності та захисту довкілля. 

Перелік 

соціальних, 

«м’яких» навичок 

(softskills) 

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 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  Організація будівельного 

виробництва. 

ТЕМА 1. Основні положення технології та організація 

будівельного виробництва (2 год лекцій; 4 год практичні; 8 

самостійна робота). 

1.1. Основні положення та поняття в технології 

будівельного виробництва.  

1.2. Особливості індустріальної технології будівництва.  

1.3. Технічне і тарифне нормування.  

1.4. Технологічне проектування.  

Змістовий модуль 2.  Технологія виконання робіт.  

ТЕМА 2.  Земляні роботи(6 год лекцій;10 год практичні; 12 

самостійна робота). 

2.1. Види земляних споруд, комплекс земляних робіт для їх 

створення.  

2.2. Визначення об’ємів земляних споруд і вертикального 

планування, баланс ґрунтових мас.  

2.3. Перенесення проектів в натуру та геодезичне 

розмічування споруд. 

2.4. Технологія виконання  земляних робіт. 

2.4.1. Виконання земляних робіт механізованим способом.  

2.4.2. Виконання земляних робіт гідромеханізованим 

способом.    

ТЕМА 3. Транспортні та вантажно-розвантажувальні 

роботи (2 год лекцій; 2 год практичні; 6 самостійна робота).       

ТЕМА 4. Бетонні та залізобетонні роботи (4 год лекцій 2 год 

практичні 6 самостійна робота). 

 4.1. Загальні відомості.  

4.2. Улаштування опалубки. 

4.3. Заготовляння арматури та армування конструкцій.  

4.4. Бетонування конструкцій.  

ТЕМА 5.  Кам’яні роботи. (2 год  лекцій;6 год. самостійна 

робота). 

5.1. Загальні відомості.  

5.2. Технологічні процеси виконання кам’яних робіт.  

ТЕМА 6. Монтаж будівельних конструкцій (2 год лекцій; 

2 год практичн; 6 год. самостійна робота). 

6.1. Технологічні процеси при монтажі збірних конструкцій  

6.2. Монтаж залізобетонних конструкцій.  

6.3. Монтаж металевих конструкцій.  

ТЕМА 7. Опоряджувальні та ізоляційні роботи(2 год 

лекцій; 6 год. самостійна робота). 

7.1. Штукатурні роботи.  



7.2. Облицювальні роботи.  

7.3. Малярні роботи.  

7.4. Покрівельні роботи.  

7.5. Улаштування підлог.  

7.6. Ізоляційні роботи.  

Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання  -  

курсовий проект (20 год індивідуальна робота). 

Практичні заняття. 

Теми практичних занять 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

ТЕМА 1. Технічне нормування  4 2 

ТЕМА 2. Визначення обсягів земляних 

робіт 

6 2 

ТЕМА 3.  Визначення  середньої  

відстані   

транспортування  ґрунту 

2 1 

ТЕМА 4. Технологічні розрахунки та 

проектування виконання робіт при 

влаштуванні будівельного майданчика 

4 1 

ТЕМА 5   Транспортні та вантажно-

розвантажувальні 

 роботи 

2 - 

ТЕМА 6.  Бетонні роботи 2 2 

ТЕМА 7. Монтажні роботи 2 2 

Разом 22 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 базах даних будівельної техніки, організацій 

водогосподарської галузі, пошук в електронних варіантах 

технічної документації та нормативних документів, аналіз 

конкретних ситуацій (case-study). 

Розподіл 58 годин самостійної роботи студентів денної 

форми навчання: 

21 година – вивчення літератури по курсу і розробка 

лекційних конспектів  (20+22)х(0,5 год / 1 год аудиторних 

занять); 

24 години – підготовка до контрольних заходів, розробка 

звітів з практичної підготовки (6 год на 4 кредит ECTS); 

13 годин – опрацювання окремих розділів програми, які не 

розглядаються під час аудиторних занять.  



 Індивідуальне науково-дослідне завдання (курсовий 

проект)  

Індивідуальне науково-дослідне завдання передбачено 

навчальним планом у вигляді курсового проекту, на виконання 

якого відводиться 20 годин навчального навантаження. 

Тема курсового проекту: „Технологія  влаштування 

будівельного майданчика”. 

Зміст курсового проекту: 

Вступ 

1.    Визначення обсягів земляних робіт 

1.1. Визначення відміток природного рельєфу, проектних і 

робочих відміток 

1.2. Побудова лінії нульових робіт 

1.3. Визначення обсягів земляних робіт 

2.    Технологія виконання робіт 

2.1. Визначення середньої відстані транспортування ґрунту 

2.2. Умови виконання робіт і вибір засобів механізації 

2.3. Технологічні розрахунки виконання робіт при 

влаштуванні будівельного майданчика 

2.4. Розробка технологічної карти вертикального 

планування будівельного майданчика 

Висновки 

Література  

Обсяг курсового проекту: пояснювальна записка -18-24с.; 

графічна частина – 1 аркуш формату А2(А3). 

Методи 

оцінювання та 

структура 

оцінки 

Методи оцінювання знань базується 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 (екзамен) проводяться у Центрі незалежного 

оцінювання знань НУВГП. Знання за першим змістовим модулем 

оцінюються у 10 балів, за другим  – у 30 балів, а підсумковий 

контроль знань (екзамен) – 40 балів.  

У випадку отримання студентом менше 60 балів за виконання 

практичних занять та поточного контролю знань (змістові модулі 

1, 2), або не проходження хоча б одного змістового модуля, він 



повинен складати підсумковий контроль знань (екзамен).  

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 (екзамен). При бажанні отримати 

більшу кількість балів студент може складати екзамен (лише 

один раз), але при цьому результати поточного контролю знань 

(змістові модулі 1, 2) анулюються. У цьому випадку, 

результуючою 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 (екзамен). Таким чином, максимальна оцінка знань з 

навчальної дисципліни «Організація та технологія будівельних 

робіт» становить 100 балів.  

Структуру оцінки поточного (змістові модулі 1, 2) та 

підсумкового (екзамен) контролів знань за трьома рівнями  

(1 – достатній рівень складності, 2 – вище достатнього рівня 

складності, 3 – високий рівень складності) показано в таблиці. 

 

 

Таблиця формування білетів тестових завдань (модулів) 

Рівень 
склад-
ності 

Назва файлу 

Загаль-
на  

к-сть 
завдань 

в базі 

Кількість 
завдань 
в білеті 

Оцінка 
завдань 
(бали) 

за 

одне 
загальна 

1 модуль (Білецький А.А.) 

1 KVBiFBud _mod1_Lev1_GM51M 52 20 0.3 0-6 

2 KVBiFBud _mod1_Lev2_GM51M 23 4 0.5 0-2 

3 KVBiFBud _mod1_Lev3_GM51M 10 1 2.0 0-2 

  Всього 90 25 
 

10.0 

2 модуль (Білецький А.А.) 

1 KVBiFBud_mod02_Lev1_GM51m 214 18 1.0 0-18 

2 KVBiFBud_mod02_Lev2_GM51m 52 3 2.0 0-6 

3 KVBiFBud_mod02_Lev3_GM51m 26 2 3 0-6 

  Всього 292 23 
 

30.0 

    382 
   

 

 

 

 

 

 



Розподіл балів, що отримують студенти 

Модуль 1: поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Сума 

балів 

   

 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий модуль 

2 
40 

100 

10 50 60 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7  

60 

 

 

100 
Всього 10 16 5 10 6 8 5 

у т.ч. 

теоретич. 4 8 2 3 5 3 4 30 

практик. 6 8 5 - 5 6 - 30 

Курсовий проект 

Етапи виконання Сума 

балів 1 

1.1, 1.2 

2 

1.3. 

3 

2.1. 

4 

2.2, 2.3 

5 

2.4 

Захист 

курсового 

проекту 

10 15 5 10 20 40 100 

 

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 „Організація 

і технологія будівельних робіт” 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: 

„Інженерна геодезія і основи геоінформатики”, „Будівельне 

матеріалознавство”, „Виробнича база будівництва”. 

Матеріал навчальної дисципліни „Організація і технологія 

будівельних робіт” необхідний для виконання курсових проектів 

та магістерських робіт. 

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


Поєднання 

навчання та 

досліджень 

Результати досліджень студентів за науковими 

індивідуальними темами висвітлюються в курсових проектах і 

магістерських роботах, доповідях на науково-технічних 

конференціях, наукових публікаціях у «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 

Всі навчально-методичні матеріали (силабус, методичні вказівки, 

навчальні посібники, ДСТУ, презентації, контрольні питання) 

вільно доступні на сторінці дисципліни в Навчальній платформі 

НУВГП: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1939  

1. Основна література 

1.1.   Білецький А.А. Організація і технологія будівельних робіт: 

Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2007 р. – 202 с.  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

http://ep3.nuwm.edu.ua/1828/1/029%20zah.pdf. 

1.2. Організація і технологія будівельних робіт. Практикум : навч. 

посібник / А. А. Білецький, С. В. Клімов, О. І. Ольховик, І. А. 

Рощик. – Рівне : НУВГП, 2019. – 93с. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14726 

2. Допоміжна література 

2.1.  ДСТУ Б Д.2.2-1:2012. Ресурсні елементні кошторисні норми 

на будівельні роботи. Земляні роботи. (Збірник 1). Київ : 

Мінрегіон України, 2012. 

2.2. 01.04.206. Методичні вказівки до виконання курсового 

проекту з навчальної дисципліни „Організація і технологія 

будівельних робіт” на тему „Технологія влаштування 

будівельного майданчика” здобувачами вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня за спеціальністю 194 „Гідротехнічне 

будівництво, водна інженерія та водна технології” денної та 

заочної форм навчання / Білецький А.А., Клімов С.В., Ольховик 

О.І. – Рівне : НУВГП, 2019. –  71 с 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13836 

2.3. Посібник з розробки проектів організації будівництва і  

проектів виконання робіт (до ДБН А.3.1-5:2016. „Організація 

будівельного виробництва”). – К., 2016. – 46 с. 

Інформаційні ресурси 

  1. Кабінет Міністрів України - http://www.kmu.gov.ua/. 

2. Рівненська державна обласна бібліотека –.http://www.libr.rv.ua/. 

3. Наукова бібліотека –.http://www.library.snu.edu.ua/. 

4. Бібліотека НУВГП –.http://www.rstu.rv.ua/book.html/. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1939
http://ep3.nuwm.edu.ua/1828/1/029%20zah.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14726
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13836
http://www.libr.rv.ua/
http://www.rada.kiev/ua
http://www.rstu.rv.ua/book.html


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. 

Пізні роботи не приймаються. Однак викладач може 

продовжити терміни, якщо у студента є пом’якшуючі 

обставини. Студенти 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, та обмін 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 ква-

ліфікаційних 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 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4273
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6316
http://ep3.nuwm.edu.ua/4917
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10325


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. 

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 за-

пропоновано 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             Білецький Анатолій Альфонсович, к.т.н., доцент 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6226
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18660
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15913

