
 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
1. Код: 192  Будівництво та цивільна інженерія; 

2. Назва: Інноваційні технології в проектуванні гідротехнічних споруд; 
3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський),  

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9;  

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Шинкарук Л. А., к.т.н., до-

цент, доцент кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• застосовувати інновації в сфері організації гідротехнічного будівництва; 

• використовувати інновації в сфері різних гідротехнічних споруд; 

• застосовувати та рекомендувати новітні матеріали при проектування гідротехнічних споруд; 

• застосовувати новітню техніку та новітні технології; 

• впроваджувати інновації в сфері контролю за якістю гідротехнічного будівництва; 

• рекомендувати екологічні інновації.  

10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальне за-

няття; вид контролю – залік.  

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: гідравліка, гідрологія, геологія, 

основи і фундаменти, будівельна механіка, будівельні матеріали, гідротехнічні споруди, гідроелект-

ростанції,  основи наукових досліджень, транспорт і шляхи сполучення. 

      Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): гідроте-

хнічні споруди, гідроелектростанції, техніко-економічне обґрунтування, математичні методи і мо-

делі, основи автоматизованого проектування гідротехнічних споруд,  монтажні і спеціальні роботи 

в гідротехнічному будівництві, надійність гідротехнічних об’єктів, методологія наукових дослі-

джень. 

12. Зміст курсу: Тема 1. Загальні відомості про інновації. Тема 2. Закон України «Про пріоритетні 

напрями інноваційної діяльності в Україні»  Тема 3. Нанотехнології. Тема 4. Геосентетичні матері-

али та їх характеристики. Тема 5. Конструктивні рішення протифільтраційних споруд з викорис-

танням геотекстилю. Тема 6. Конструктивні рішення споруд протипаводкового захисту. Тема 7. 

Конструктивні рішення щодо армування укосів та основ земляних насипів. Тема 8. Водопониження 

та відведення води.  

13. Рекомендовані навчальні видання:1.  СОУ 45.2-00018112-025:2007. Дорожньо-будівельні нор-

ми. Матеріали геосентетичні. Методи випробовування. Укравтодор. 207. – 109с. 2. ВБН. В 2.3 – 

218-544:2008. Споруди транспорту. Матеріали геосентетичні в дорожньому будівництві. Київ. Ук-

равтодор, 2008. – 122с. 3. Мединський В.Г. Інноваційний менеджмент: Підручник, 2007. – 180с.    

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
9 семестр: 16 год. лекцій, 14 год. практич. занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год;  

Методи: лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, використання мультимедійних 

засобів, екскурсія на фабрику з виготовлення геотекстильних матеріалів в м. Рівне, «Пульсар і К°». 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 9 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): опитування. 

 
16. Мова викладання: українська. 
 
 
В. о. завідувача  

кафедри гідротехнічного будівництва  

та гідравліки, к.т.н., доцент         Л.А. Шинкарук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19; 192 - Construction and civil engineering; Innovative technologies in designing 
hydrotechnical structures 

 
1. Code: 192 Construction and civil engineering; 

2. Name: Innovative technologies in the design of hydrotechnical  structures; 

3. Type: selective; 

4. Level of higher education: the 2nd (Master's degree);  

5. Year of study, when the discipline is offered: 5; 

6. Semester when studying discipline: 9; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Shynkaruk L. A., Ph.D., 

associate professor, associate professor of the department of hydrotechnical construction  and hydraulics; 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 
• apply innovations in the field of hydrotechnical construction; 

• to use innovations in the field of various hydraulic structures; 

• apply and recommend the latest materials when designing hydraulic structures; 

• apply the latest technology and the latest technology; 

• to introduce innovations in the field of control over the quality of hydrotechnical construction; 

• recommend environmental innovations. 

10. Forms of organization of classes: lectures, practical classes, independent work, individual assignments; 

kind of control - checkout. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: hydraulics, hydrology, geology, bases and 

foundations, building mechanics, building materials, hydrotechnical structures, hydraulic electricity, bases of 

scientific researches, transport and communication routes. 

Disciplines studied in conjunction with the indicated discipline (if necessary): hydrotechnical constructions, 

hydraulic electricity, feasibility studies, mathematical methods and models, bases of automated designing of 

hydraulic structures, assembling and special works in hydraulic engineering, reliability of hydraulic 

engineering, objects, methodology of scientific research. 

12. Course contents: Theme 1. General information about innovations. Theme 2. Law of Ukraine "On 

Priority Areas of Innovation Activity in Ukraine" Theme 3. Nanotechnologies. Theme 4. Geosynthetic 

materials and their characteristics. Theme 5. Constructive decisions against the use of geotextiles. Theme 6. 

Constructive solutions of flood protection structures. Theme 7. Constructive decisions for reinforcement of 

slopes and foundations of earth mounds. Theme 8. Water drainage and drainage. 

13. Recommended editions: 1. SOU 45.2-00018112-025: 2007. Road construction standards. Materials 

geosethetic. Test methods. Ukravtodor 207. – 109p. 2. WBN. 2.3 - 218-544: 2008. Constructions of 

transport. Materials geosethetic in road construction. Kiev. Ukravtodor, 2008. - 122c. 3. Medinsky V.G. 

Innovative Management: Textbook, 2007. – 180 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
9 semester: lectures -  16 hours, practical take -  14 hours, independent work - 60 hours. Total - 90 hours. 

Methods: lectures, elements of problematic lecture, individual tasks, use of multimedia facilities, excursion 

to the factory for the production of geotextile materials in Rivne, "Pulsar and K °". 

15. Form and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test at the end of the 9th semester.  
Current control (100 points): poll. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

 

     

Acting head of the Department of  

Hydrotechnical Construction and Hydraulics,  

Ph.D., associate professor        L.А. Shynkaruk 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


