
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП07; 

2. Назва: Будівництво природоохоронних об`єктів; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський),  

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1-й (5 курс); 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2-й (10-й); 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Клімов С.В., к.т.н., доцент 

9. Результати навчання: Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні володіти 

професійними компетентностями: 

загально-професійними (КЗП): 
КЗП-1 - розуміння економіко-правової і професійної діяльності, пов'язаної з раціональним 

використанням та охороною ресурсів (з технологією розподілу, управління та охороною водних 

ресурсів), будівництвом природоохоронних об`єктів; 

КЗП-4 - здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони 

праці при виконанні заходів з нагляду, догляду за водними об'єктами, при проведенні ремонтно-

експлуатаційних робіт та при виконанні будівельних робіт; 

спеціалізовано-професійними (СПК): 
СПК-14 - здатність використовувати професійно-профільовані знання й уміння в галузі 

теоретичних основ інформатики й практичного використання комп'ютерних технологій при розробці 

та участі у реалізації державних, міждержавних і регіональних програм використання і охорони вод 

та відтворення водних ресурсів, для визначення кошторисної вартості  будівництва 

природоохоронних об’єктів;. 

СПК.15 - розуміння основ ціноутворення, фінансування й  економіки будівництва; 

СПК.16 - розуміння процесів будівництва, застосування та витрати матеріально-технічних 

ресурсів; 

СПК.17 - здатність планувати технологічні процеси, організовувати їх виконання при 

будівництві і реконструкції водогосподарських та природоохоронних об’єктів. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Проектування ПО, 

Гідроінформатика; 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Надійність водогосподарських систем, Експлуатація водних об’єктів.  

12. Зміст курсу: 1. Комплексна механізація робіт під час будівництва споруд на водогосподарських 

об’єктах. 2. Будівництво  зрошувальних каналів. Протифільтраційні облицювання. 3. Будівництво 

напірних трубопроводів. 4. Спеціальні роботи при будівництві трубопроводів. .5. Будівництво 

каналів осушувальної мережі та закритого трубчастого дренажу. 6. Будівництво насипних 

земляних гребель.  7. Зведення гідротехнічних споруд. 8. Роботи  з захисту берегів водойм від 

розмиву та протизсувні заходи. модуль 3. Фінансування капітальних вкладень та розробка 

кошторисної документації. 9: Сутність ціни на будівельну продукцію, її функції та роль в умовах 

ринкової економіки. Інвестування будівництва та система ціноутворення в будівництві. 10. 

Визначення кошторисної вартості будівництва. 11. Правила складання  інвесторської кошторисної 

документації. 12. Порядок складання зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва. 

Договірні ціни. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. О.І. Ольховик, Є.О. Ольховик Організація і технологія водогосподарського будівництва. 

Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2012 р. – 205 с. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/1812/ 

2.  Ольховик О.І., Білецький А.А., Клімов С.В. Ціноутворення та кошторисна вартість  

будівництва: Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2014.  – 271 с. Іл. 38,  табл. 30.  Бібліограф.: 9 

назв. ISBN 978-966-327-278-8. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/1598/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Клімов С.В. Організаційно-технологічне забезпечення будівництва: Навчальний посібник. - 

Рівне: НУВГП, 2012. – 229 с. – Режим доступу:  http://ep3.nuwm.edu.ua/2335/  

4. 105-49.Методичні вказівки для самостійного вивчення  дисципліни  “Організація і 
технологія будівництва  водогосподарських об’єктів ” / Ольховик О.І., Клімов С.В. Рівне, НУВГП, 

2013.-19 с. . – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/486  

5. 01-02-38 МВ до виконання курсового проекту з дисципліни “Організація і технологія 
будівництва гідромеліоративних систем” / Ольховик О.І., Клімов С.В. Рівне, НУВГП, 2013. - 45 с. 

– Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/4674  

 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
28 год. лекцій, 22 год. практичних робіт, 130 год. самостійної роботи. З них Індивідуальне завдання 

(курсовий проект) - 36 год. Разом – 180год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних 

засобів. 

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

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен в кінці 9 семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування.    

16. Мова викладання: українська. 

 
Анотація 

Природоохоронні об’єкти (ПО) призначені для комплексного освоєння, перетворення, 

відтворення, поліпшення та охорони природного середовища,  природних ресурсів. Запроектовані та 

побудовані ПО з часом втрачають свої експлуатаційні властивості і перестають відповідати сучасним 

вимогам. Одночасно розробляються нові конструктивні пропозиції з раціонального 

природокористування, з врахуванням новітніх наукових досягнень, сучасних технологій, 

особливостей конкретного природно-господарського регіону. Нові ПО більше відповідають вимогам 

раціонального природокористування, дозволяють провадити високоефективне господарювання, що 

не приводить до різких змін природно-ресурсного потенціалу та несприятливих змін у 

навколишньому природному середовищі, які можуть нанести шкоду здоров'ю людини і самому 

життю. Тому виникає необхідність будівництва ПО, основні технологічні особливості виконання якої 

наведені в даній навчальній дисципліні. 

 

Ключові слова: Раціональне природокористування, будівництво, технологія, реконструкція, 

природоохоронний об`єкт. 

 
В.о. завідувача кафедри                                                                    С.В. Клімов., к.т.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ПП07; 

2. Title: Building of environmental objects; 

3. Type: required; 

4. Higher education level: ІІ (master's degree); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1 (5); 

6. Semester when the discipline is studied: 2-й (10-й); 

7. Number of established ECTS credits: 6; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Serhii Klimov. 

Ph.D., As. Professor   

9. Results of studies: According to the requirements of the educational program students must have 

professional competencies: general-professional (KGP):  

KGP-1 - understanding of economic and legal and professional activities related to the rational use and 

protection of resources (with the technology of distribution, management and protection of water resources), 

construction of nature protection objects; 

KGP -4 - the ability to organize work in accordance with the requirements of safety of life and safety in the 

course of carrying out surveillance, care of water objects, during repair and maintenance operations and 

during construction work; 

specialized-professional (SPK): 

SPK-14 - the ability to use professionally-specialized knowledge and skills in the field of theoretical 

foundations of informatics and the practical use of computer technologies in developing and participating in 

the implementation of state, interstate and regional programs for the use and protection of water and the 

reproduction of water resources, to determine the estimated cost of construction nature protection objects; 

SPK.15 - understanding the foundations of pricing, financing and construction economics; 

SPK.16 - understanding of the processes of construction, application and cost of material and technical 

resources; 

SPK.17 - the ability to plan technological processes, organize their implementation in the construction and 

reconstruction of water management and environmental objects. 

10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work, practical training, control activities; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Designing of the environmental 

objects, Hidroinformatics; 

 12. Course contents: Reliability of water management systems, Exploitation of water objects. 

13. Recommended educational editions:  
1. О.І. Ольховик, Є.О. Ольховик Організація і технологія водогосподарського будівництва. 

Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2012 р. – 205 с. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/1812/ 

2.  Ольховик О.І., Білецький А.А., Клімов С.В. Ціноутворення та кошторисна вартість  

будівництва: Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2014.  – 271 с. Іл. 38,  табл. 30.  Бібліограф.: 9 

назв. ISBN 978-966-327-278-8. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/1598/  

3. Клімов С.В. Організаційно-технологічне забезпечення будівництва: Навчальний посібник. - 

Рівне: НУВГП, 2012. – 229 с. – Режим доступу:  http://ep3.nuwm.edu.ua/2335/  

4. 105-49.Методичні вказівки для самостійного вивчення  дисципліни  “Організація і 
технологія будівництва  водогосподарських об’єктів ” / Ольховик О.І., Клімов С.В. Рівне, НУВГП, 

2013.-19 с. . – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/486  

5. 01-02-38 МВ до виконання курсового проекту з дисципліни “Організація і технологія 
будівництва гідромеліоративних систем” / Ольховик О.І., Клімов С.В. Рівне, НУВГП, 2013. - 45 с. 

– Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/4674  

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
28 hours of lectures, 22 hours of practical work, 130 hours of independent work.. Individual task (course project) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 hours. The amount is 180 hours 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, implementation of case methods, 

individual and group research tasks, use of multimedia tools. 

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

Final examination (40 points): exam at the end of 10 semesters. 

Current control (60 points): testing, questioning. checking individual tasks. 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 

Abstract 

Environmental objects (EO) appointed for integrated development, transformation, restoration, 

improvement and protection of the environment and natural resources. Designed and built EO lose their 

operating properties and no longer meets modern requirements. At the same time, new design proposals for 

environmental management, taking into account the latest scientific achievements, modern technologies, the 

characteristics of the particular natural and economic region. New EO longer meet the requirements of 

environmental management; can conduct highly entity that does not lead to abrupt changes in natural 

resources and adverse changes in the environment that may harm human health and life itself. Therefore 

there is a need for reconstruction EO basic technological features which are performance in this study. 

 

Keywords: environmental management, building, technology, reconstruction, environmental objects. 

 

Acting Head of the Department of Hydroinformatics   Serhii Klimov. Ph.D., As. Prof.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


