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НАВЧАЛЬНО–НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНОЇ ТА ЦИВІЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ                    ХНУМГ імені О. М. Бекетова

Умови професійної діяльності вимагають від усіх

категорій виробничого персоналу володіти сучасними

технологіями і здатністю прогнозування тенденцій

розвитку інженерії, визначати ефективність з

урахуванням державних реформ галузі водопостачання

та водовідведення, проводити розрахунки здійснення

технологічного та інфраструктурного оновлення

виробництва тощо.

Однією з умов успішного функціонування сфери

життєзабезпечення житлових та промислових об’єктів є

компетентність її інженерного персоналу, рівень освіти

якого має відповідати вимогам цієї високотехнологічної

галузі.

Підготовка фахівців спрямована на отримання

випускниками конкретних прикладних і практичних знань

з акцентом на навчанні сучасним ефективним

інструментам, за допомогою яких можна вирішувати

поставлені перед галуззю завдання.

Основні посади, які можуть обіймати фахівці:

керівні посади в органах влади, місцевого

самоврядування об’єднаних територіальних громад в

сфері управління об’єктами водопостачання та

водовідведення;

начальники, менеджери та майстри виробничих

підрозділів у водному господарстві;

техніки-будівельники;

інженери-проєктувальники.
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Перший (бакалаврський) рівень –

Цивільна інженерія (професійне спрямування «Водопостачання та водовідведення»)

Результати навчання:

- запроваджувати сучасні технології та матеріали під час проєктування, експлуатації та реконструкції

систем і об’єктів цивільної інженерії;

- демонструвати знання закономірностей функціонування окремих елементів систем водопостачання

та водовідведення населеного пункту та вміння розробляти їх конструктивні рішення

Наші переваги:

- спрямованість освітньої програми на запити студентів та представників

ринку праці;

- практична спрямованість навчальних дисциплін дозволяє отримати

знання, навички та вміння для вирішення професійних питань;

- до навчального процесу систематично залучаються досвідчені

професіонали-практики, представники роботодавців;

- наявність бюджетних місць;

- участь у вітчизняних та міжнародних програмах, конкурсах студентських

робіт та олімпіадах, start-up проєктах;

- наявність наукових шкіл;

- врахування інтересів студентів;

- наявність дослідницької матеріально-технічної бази;

- застосування форм і методів навчання та викладання із застосуванням

інноваційних технологій.

Попова Юлія – магістр, випуск 2021 року

Рівень освіти інженерного персоналу має відповідати вимогам

сфери життєзабезпечення житлових та промислових об’єктів,

тому професійна підготовка конкурентоспроможних фахівців є

дуже важливим завданням. Набуті знання та вміння дозволили
знайти перспективну роботу за фахом ще під час навчання.

Можливості наших студентів та випускників:

- фундаментальна підготовка фахівців для практичної, наукової, дослідницької діяльності в галузі

будівництва та цивільної інженерії, водопостачання та водовідведення для організації та управління

процесами під час зведення об’єктів професійної діяльності, їх експлуатації, ремонту й реконструкції;

- затребуваність для підприємств, організацій, фірм, які працюють в галузі будівництва, експлуатації,

реновації та модернізації систем і споруд водопостачання та водовідведення.

Наші студенти говорять:

Докладніше:

Другий (магістерський) рівень –

Водопостачання та водовідведення

Результати навчання:

- приймати управлінські та інженерні рішення

щодо ідентифікації, формулювання і реалізації

завдань модернізації та реконструкції систем

водопостачання та водовідведення;

- обґрунтовувати можливість застосування

варіантів технічних рішень для очищення

природних та стічних вод.

Третій (освітньо-науковий) рівень –

Будівництво та цивільна інженерія

Результати навчання

- розраховувати, проєктувати і науково-

аналітично обґрунтовувати використання

відповідних сучасних конструктивних систем

та технологій в будівництві та цивільній

інженерії;

- аналізувати, визначати, вирішувати

комплексні проблеми в галузі.
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