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Якісна підготовка здобувачів вищої освіти в сфері

гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних

технологій на теперішній час є важливим завданням.

Така потреба викликана необхідністю впровадження

ефективного, обґрунтованого та збалансованого

механізму використання, охорони та відтворення водних

ресурсів, підвищення технологічного рівня

водокористування, впровадження маловодних та

безводних технологій, розроблення більш раціональних

нормативів водокористування, реконструкції та

модернізації систем водної інженерії.

Важливим завданням та запитом сучасного ринку праці

галузі є формування професійної здатності

обґрунтовувати вибір та визначати раціональні

параметри конструкцій водогосподарських об’єктів і

технологічних схем водопідготовки та водоочищення у

промисловості, сільському та комунальному

господарствах.

Основні посади, які можуть обіймати фахівці:

керівні посади в органах влади, місцевого

самоврядування об’єднаних територіальних громад в

сфері управління об’єктами водного господарства;

начальники та майстри виробничих підрозділів у

водному господарстві;

менеджери (управителі) у водному господарстві;

техніки-будівельники;

інженери-проєктувальники.
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Перший (бакалаврський) рівень - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Результати навчання:

- здійснення вибору, розробки та проєктування споруд, технологічних схем і систем водної інженерії,

які задовольняють вимоги нормативних документів;

- розв'язування якісних та кількісних задач з видобування, підготовки та розподілу води, очищення та

відведення стічних вод;

- знання характеристик специфічних матеріалів, обладнання, процесів та продуктів, які використовують

під час будівництва та експлуатації об’єктів професійної діяльності.

Другий (магістерський) рівень - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Результати навчання:

- вміння досліджувати та вдосконалювати технологічні процеси під час проєктування та утримання

водогосподарських об’єктів;

- здійснення вибору ефективних технічних рішень та розробка програм заходів щодо зниження

негативних наслідків антропогенної діяльності на водні об’єкти та навколишнє середовище,

керівництво їх виконанням;

- планування та виконання досліджень, аналіз їх результатів, обґрунтування висновків, представлення

результатів виконаної роботи.

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.

Коробцов Олександр – студент 4 курсу групи ГБтаВТ2018-1

- Фахівці в галузі вивчення водних ресурсів, їх використання

для різних господарських цілей в системах водної інженерії,

реалізації водних технологій, розробки засобів боротьби зі

шкідливою дією вод завжди будуть затребуваними на ринку
праці та мають перспективи розвитку.

Можливості наших студентів та випускників:

фундаментальна підготовка для професійної діяльності на всіх об’єктах промисловості та міського

господарства, де використовують воду або контролюють її якість (станції водопідготовки, очисні станції

стічних вод, екологічні служби підприємств, органи контролю водних об'єктів, гідротехнічні споруди,

господарсько-побутові служби міст і селищ міського типу, проєктні організації всіх типів власності,

інженерно-екологічні системи, природоохоронні комплекси).

Наші студенти говорять:

Докладніше:


