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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 192 «Будівництво та 

цивільна інженерія» (за спеціалізацією "Раціональне використання і 

охорона водних ресурсів") 
  

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

Географічний факультет  

Кафедра гідрометеорології та водних ресурсів 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Другий (магістерський) рівень 

Магістр з будівництва та цивільної інженерії за спеціалізацією 

раціональне використання і охорона водних ресурсів 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма підготовки магістра зі 

спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 

спеціалізація «Раціональне використання і охорона водних 

ресурсів» 

 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС,  

термін навчання 2 роки 

Наявність акредитації Акредитована 

Цикл/рівень 

 

НРК України – 7 рівень,  FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 

рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

 

Мова(и) викладання Українська частково англійська 

Термін дії освітньої 

програми 

2018-2023 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://geo.chnu.edu.ua / 

2 – Мета освітньої програми 

Метою освітньо-професійної програми є здобуття магістром поглиблених теоретичних і 

практичних знань, умінь і навичок загальних засад практичної проектної та технологічної 



діяльності, інших компетентностей за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія». 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

19. Архітектура та будівництво, 192. Будівництво та цивільна 

інженерія 

Освітня програма: Будівництво та цивільна інженерія (Раціональне 

використання і охорона водних ресурсів) 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих 

положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з 

будівництва та цивільної інженерії та орієнтує на подальшу 

професійну і наукову кар’єру. 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Спеціальна освіта та професійна підготовка в області 

раціонального використання і охорони водних ресурсів. 

Студенти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

отримують необхідні знання для проектування, створення, 

експлуатації, інтенсифікації і реконструкції водогосподарських 

об’єктів і систем, а також у сфері охорони водних ресурсів; 

державного управління на рівні районів, міст і внутрішньоміських 

районів; колективних, громадських та особистих послуг. Вони 

володіють необхідними знаннями в області новітніх та 

ресурсоощадних технологій водного господарства, 

водопідготовки, очистки природних та стічних вод з врахуванням 

тенденцій раціонального природокористування і збереження 

довкілля. 

Навчання студентів нерозривно пов’язане з науковою роботою в 

лабораторіях кафедр з використанням сучасного обладнання та 

програмного забезпечення. Участь студентів у проектних та 

технологічних розробках допомагає успішно оволодівати 

професійними навиками. Студенти проходять практичну 

підготовку на провідних підприємствах галузей водного 

господарства.  

Ключові слова: водний об’єкт, водне господарство, екологія, 

гідротехнічні споруди, очистка, водо підготовка, ресурсоощадні 

технології, обстеження, проектування, реконструкція, 

господарсько-побутові служби. 

Особливості програми Підготовка фахівців для виконання наукової роботи. 

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 



Придатність до 

працевлаштування 

Фахівці професії, що вимагають знань в галузі архітектури та 

будівництва. Професійні знання полягають у виконанні 

спеціальних робіт, пов’язаних із застосуванням положень та 

використанням методів відповідних наук. До них належать 

професії, яким відповідає кваліфікація за дипломом магістра: 

викладач  вищого  навчального закладу, асистент, науковий 

співробітник, управління в сфері водних ресурсів. Первинні 

посади в системі Державної гідрометеорологічної служби, 

Державної гідрографічної служби, Державного агентства водних 

ресурсів України, Міністерства екології та природних ресурсів, 

Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,  Міністерства  

оборони, Міністерством аграрної політики тощо. 

Подальше навчання Можливість подальшого навчання для здобуття третього освітньо-

наукового рівня вищої  освіти. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Студентсько-центрове навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання, практичне навчання тощо. В даній програмі 

використовуються комплексні методи навчання: словесні методи 

навчання (пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія тощо); 

практичні методи навчання (практичні роботи, спецсемінар). 

Оцінювання Усні та письмові екзамени, усні та письмові заліки, поточний 

контроль, підсумковий контроль, практика, презентації, курсові 

проекти, випускна і поточна кваліфікаційна робота. 

 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність до практичної та наукової діяльності в галузі 

раціонального використання і охорони водних ресурсів: 

обстеження, проектування, реконструкції та утримання об’єктів 

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); застосування інформаційних 

технологій,  наукомістких  комп’ютерних  технологій,  систем 

автоматизованого проектування, програмних систем інженерного 

аналізу  і  комп’ютерного  інжинірингу;  управління  проектами, 

маркетингу і характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов. 



Загальні компетентності 

(ЗК) 

Загальні компетентності магістра  раціонального використання і охорони 

водних ресурсів – здатності до реалізації навчальних та соціальних 

завдань: 
ЗК1. Володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, 

аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її 

досягнення. 

ЗК2. Вміння логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну і 

письмову мову. 

ЗК3. Здатність знаходити організаційно-управлінські рішення і 

бути готовим нести за них відповідальність (ЗКЗ). 

ЗК4. Здатність використовувати нормативні правові документи в 

своїй діяльності. 

ЗК5. Здатність до використання основних положень і методів 

соціальних, гуманітарних і економічних наук при вирішенні 

соціальних і професійних задач, здатність аналізувати соціально 

значущі проблеми і процеси. 

ЗК6. Здатність до володіння основними методами, способами і 

засобами отримання, зберігання, переробки інформації. 

ЗК7. Володіння однією з іноземних мов на рівні читання і 

розуміння науково-технічної літератури, здатність спілкуватися в 

усній і письмовій формах іноземною мовою. 

ЗК8. Вміння використовувати фундаментальні закони природи, 

закони природничо-наукових дисциплін в процесі професійної 

діяльності. 

ЗК9. Здатність володіти основними методами захисту виробничого 

персоналу і населення від можливих наслідків аварій, катастроф, 

стихійних лих, володіння культурою безпеки, екологічною 

свідомістю. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійні компетентності магістра раціонального використання і 
охорони водних ресурсів – здатності до реалізації професійних обов’язків 
за видами професійних робіт: 

ФК1. Здатність виявляти суть науково-технічних проблем, які 

виникають в ході професійної діяльності і залучати для їх рішення 

відповідний фізико-математичний апарат. 
ФК2. Вміння застосовувати фізико-математичний апарат, 

теоретичні, розрахункові і експериментальні методи досліджень, 
методи математичного і комп’ютерного моделювання в процесі 

професійної діяльності. 
ФК3. Здатність виконувати розрахунково-експериментальні роботи 

і вирішувати науково-технічні завдання в галузі будівництва та 
цивільної інженерії на основі досягнень техніки і технологій, 

класичних і сучасних теорій і методів, фізичних, математичних і 

комп’ютерних моделей, забезпечення високих ступенів 
адекватності до реальних гідротехнічних споруд і конструкцій та 

технологічних схем. 
ФК4. Здатність описувати виконані розрахунково-

експериментальні робити та проекти, обробляти і аналізувати 
отримані результати, готувати дані для складання звітів і 

презентацій, написання доповідей й іншої науково-технічної 
документації. 

ФК5. Здатність застосовувати програмні засоби комп’ютерної 
графіки і візуалізації результатів науково-дослідницької діяльності, 



оформляти звіти і презентації, готувати реферати, доповіді й статті 
з допомогою сучасних офісних інформаційних технологій, 

текстових і графічних редакторів, засобів друку. 
ФК6. Здатність проектувати технологічні схеми та гідротехнічні 

споруди, в тому числі з використанням програмних систем 
комп’ютерного проектування на основі ефективного поєднання 

передових технологій їх виконання з багатоваріантними 

розрахунками. 
ФК7. Здатність виконувати техніко-економічні обґрунтування 

комплектації технологічних схем та гідротехнічних споруд, що 
проектуються, розробляти технічну документацію на проекти та їх 

елементи. 
ФК8. Здатність виконувати розрахунково-експериментальні роботи 

з багатоваріантного аналізу характеристик конкретних 
гідротехнічних об’єктів з метою оптимізації технологічних 

процесів. 

ФК9. Здатність знаходити оптимальні рішення при розробці 
технологій водопідготовки, водопостачання та очистки стічних вод 

об’єктів промисловості та міського господарства. 
ФК10. Володіння культурою професійної безпеки, вміння 

ідентифікувати небезпеки і оцінювати ризики в сфері своєї 
професійної діяльності. 

ФК11. Уміння досліджувати проблему та визначати обмеження, у 
тому числі зумовлені проблемами сталого розвитку та впливу на 

навколишнє середовище. 

 

7 – Програмні результати навчання 

 ПРН1. Використовувати концептуальні знання, включаючи знання 

новітніх досягнень в галузі професійної діяльності; 

ПРН2. Проводити дослідження та здійснення інновацій у певній 

галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що 

характеризується невизначеністю; 

ПРН3. Інтегрувати та інтерпретувати інформацію, вибір методів та 

інструментальних засобів для вирішення професійних завдань; 

ПРН4. Застосовувати інноваційні підходи та прогнозування; 

ПРН5. Доносити до фахівців і нефахівців інформації, ідей, 

проблем, власних висновків, а також знань та пояснень в галузі 

професійної діяльності ; 

ПРН6. Управляти комплексними діями або проектами; 

ПРН7.Формувати комунікаційну стратегію; 

ПРН8. Організовувати і вдосконалювати виробничий процес на 

підприємстві; 

ПРН9. Відповідати за професійний розвиток окремих осіб та/або 

груп осіб; відповідати за прийняття рішень у непередбачуваних 

умовах, що потребує застосування нових підходів та 

прогнозування; навчатися з високим рівнем автономності та 

самостійності (ПРН 9). 

ПРН10. Володіти методикою викладання у вищій школі, 

базуючись на стандартах Болонського процесу; 

ПРН11. Планувати та впроваджувати навчально-виховні процеси у 

вищій школі з використанням сучасних систем навчання . 



ПРН12. Обґрунтувати доцільність наукового дослідження та 

розробляти план його проведення; 

ПРН13. Використовувати математичний апарат для моделювання 

процесів в гідротехнічних конструкціях і технологічних системах, 

комп'ютерні методи реалізації моделей, розробляти розрахункові 

методи і засоби автоматизації проектування; 

ПРН14. Робити постановку науково-технічної задачі, вибирати 

методичні способи і засоби її вирішення, підготовлювати дані для 

складання оглядів, звітів, наукових та інших публікацій; 

ПРН15. Робити постановку і проводити експерименти, 

метрологічне забезпечення, збір, обробку та аналіз результатів, 

ідентифікацію теорії і експерименту; розробляти  і 

використовувати бази даних та інформаційних технологій для 

вирішення науково-технічних і техніко-економічних завдань за 

профілем діяльності; 

ПРН16. Представляти результати виконаних робіт, організовувати 

впровадження результатів досліджень і практичних розробок. 

ПРН17. Проводити авторський нагляд за реалізацією проекту; 

ПРН18. Вдосконалювати та освоювати нові технологічні процеси 

водопідготовки, водопостачання і очистки природних та 

промислових вод; обладнання і машини; 

ПРН19. Розробляти і вдосконалювати методи контролю якості 

технологічних процесів та гідротехнічного будівництва, продукції, 

що випускається, машин і устаткування, організовувати 

метрологічне забезпечення технологічних процесів; робити 

техніко-економічне обґрунтування і приймати проектні рішення в 

цілому по об'єкту та координувати роботи по частинам проекту; 

ПРН20. Розробляти та удосконалювати заходи екологічної 

безпеки, здійснювати контроль за їх дотриманням. 
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 



Кадрове забезпечення Наявність кафедри, відповідальної за підготовку здобувачів вищої 

освіти: Кафедра гідрометеорології та водних ресурсів 

Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича.  

2. Наявність у складі кафедри, відповідальних за підготовку 

здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, на 

яких покладено відповідальність за підготовку здобувачів вищої 

освіти:   

- Ющенко Юрій Сергійович, доктор географічних наук, 

професор завідувач кафедри гідрометеорології та водних 

ресурсів; 

- Шевчук Юрій федорович, кандидат географічних наук,  

доц. кафедри гідрометеорології та водних ресурсів; 

- Паланичко Ольга Вікторівна, кандидат географічних наук,  

доц. кафедри гідрометеорології та водних ресурсів; 

- Кирилюк Андрій Олександрович, кандидат географічних 

наук,  доц. кафедри гідрометеорології та водних ресурсів; 

- Пасічник Микола Дмитрович, кандидат географічних наук. 

3. Наявність у керівника кафедри: наукового ступеня та/або 

вченого звання за відповідною або спорідненою спеціальністю та 

стажу науково-педагогічної та/або наукової роботи не менш як 10 

років: Ющенко Юрій Сергійович, доктор географічних наук, 

професор завідувач кафедри гідрометеорології та водних ресурсів; 

4. Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково- 

педагогічними працівниками відповідної спеціальності за 

основним місцем роботи: 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання – не менше 50% 

від загальної кількості дисциплін: лекції проводять 100 % 

викладачів що мають науковий ступінь та/або вчене звання. 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання 

професора – 20% від загальної кількості дисциплін. 

5. Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують 

формування професійних компетентностей, науково-

педагогічними працівниками, які є визнаними професіоналами з 

досвідом роботи за фахом –30% від загальної кількості дисциплін. 
6. Проведення лекцій, практичних, семінарських та лабораторних 
занять, здійснення наукового керівництва кваліфікаційними 
роботами науково-педагогічними працівниками, які мають 
відповідний рівень наукової та професійної активності: 100%. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Приміщення для проведення навчальних занять та контрольних 

заходів – 2,4 кв. метрів на одну особу. 

2. Мультимедійне обладнання для одночасного використання в 

навчальних аудиторіях – 30% від загальної кількості. 

3. Бібліотека, у тому числі читальний зал. 

4. Пункт харчування, актовий зал, спортивний зал. 

5. Гуртожиток – 70% від мінімальної потреби. 

6. Комп’ютерні робочі місця, обладнання, устаткування, необхідне 

для виконання навчальних планів. 



Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Наявність інформаційного забезпечення: 

1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними 

фаховими періодичними виданнями відповідного або 

спорідненого профілю, в тому числі в електронному вигляді. 

2. Наявність доступу до баз даних періодичних наукових видань 

англійською мовою відповідного або спорідненого профілю. 

3. Офіційний веб-сайт закладу освіти, на якому розміщена основна 

інформація про його діяльність (структура, ліцензії та сертифікати 

про акредитацію, освітня/освітньо-наукова/ видавнича/атестаційна 

(наукових кадрів) діяльність, навчальні та наукові структурні 

підрозділи та їх склад, перелік навчальних дисциплін, правила 

прийому, контактна інформація. 

4. Використання віртуального навчального середовища 

Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича та 

авторських розробок науково-педагогічного персоналу. 

Наявність навчально-методичного забезпечення: 

1. Навчальний план та пояснювальна записка до нього. 

2. Робоча програма з кожної навчальної дисципліни навчального 

плану, в тому числі опис навчальної дисципліни, результати 

навчання, програма, тематичний план навчальної дисципліни, 

теми семінарських (практичних) занять, завдання для самостійної 

роботи, індивідуальні завдання, методи контролю, схема 

нарахування балів, рекомендована література (основна, 

допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті. 

3. Комплекс навчально-методичного забезпечення з кожної 

навчальної дисципліни навчального плану, в тому числі 

навчальний контент (конспект або розширений план лекцій), 

плани практичних (семінарських) занять, завдання для 

лабораторних робіт, самостійної роботи, питання, задачі, завдання 

або кейси для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь 

студентів, комплексної контрольної роботи, після атестаційного 

моніторингу набутих знань і вмінь з навчальної дисципліни. 

 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Укладені угоди про академічну мобільність на основі двосторонніх 

договорів між ЧНУ ім. Ю.Федьковича та ВУЗами України. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Укладені угоди про міжнародну академічну мобільність 

(Еразмус+) на основі двосторонніх договорів між ЧНУ ім. 

Ю.Федьковича та ВУЗами країн-партнерів 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

В рамках обміну між іноземними студентами, проведення практик та 

викладання окремих дисциплін можливе іншими мовами. 
Повне вивчення освітньої програми можливе після вивчення курсу 

української мови. 

 

 

2.Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми та їх 

логічна послідовність 



 

 

2.1 Перелік компонент ОП 
 

 

Код н/д 
Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

 

ОК 1. Методика викладання водогосподарсько-

гідротехнічних дисциплін у ВШ 

5 іспит 

ОК 2. Педагогіка і психологія вищої школи 3 іспит 

ОК 3. Дослідження регіональних особливостей 

використання водних ресурсів 

8 залік 

    ОК 4. Основи комплексного проектування гідротехнічних споруд 12 іспит 

    ОК 5. Теоретичні та прикладні основи водопідготовки 4 іспит 

    ОК 6. Технології систем водовідведення промислових 

підприємств 
6 іспит 

    ОК 7. Міждисциплінарний курсовий проект 6 залік 

   ОК 8. Асистенська практика 12 іспит 

   ОК 9. Дипломний проект (робота) 12 захист 

Загальний обсяг обов'язкових компонент:         68 

 Вибіркові компоненти  ОП * 

Вибірковий блок 1  

ВБ 1.1. Раціональне використання водних ресурсів або Розрахунок і 

проектування санітарно-захисних зон 

4 залік 

ВБ 1.2. Ресурсоощадні технології водного господарства або Мала 

гідроенергетика 

6 залік 



ВБ 1.3. Організація і економіка будівельного виробництва у 

водному господарстві або Інфільтраційні водозабори та 

захист підземних вод 

14 залік 

іспит 

 

ВБ 1.4. Інтенсифікація і реконструкція систем водопостачання 

і водовідведення або процеси і апарати водоочистки 

18 іспит 

ВБ 1.5. НДРС 6 проекти 

ВБ 1.6 Спец. семінар: сучасні тенденції розвитку водного 

господарства 

4  

    

Загальний обсяг вибіркових компонент:                      52 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120 

 

2.2 Структурно-логічна схема ОП  

 
                                                 5  курс ІХ  семестр  

                  

                 Назв а дисципліни  

Вид 

контр

олю  

годин/

кредит

ів  

лек.  лаб.  прак  сем  с.р.  

Методика викладання водогосподарсько-

гідротехнічних дисциплін у ВШ 

екз .  150/5   15    30   105 

Педагогіка і психологія вищої школи екз .  90/3   30    60  

Раціональне використання водних ресурсів 

або Розрахунок і проектування санітарно-

захисних зон 

залік  120/4   15  15  90 

Теоретичні та прикладні основи 

водопідготовки 

екз .  120/4  15  15  90 

Технології систем водовідведення 

промислових підприємств 

екз .  180/6   30  30  120 

Організація і економіка будівельного 

виробництва у водному господарстві або 

Інфільтраційні водозабори та захист 

підземних вод 

залік  420/14   30  120  270 

                                                 5 курс Х  семестр  

Дослідження регіональних особливостей 

використання водних ресурсів 

залік  240/8  30  30  180 



Основи комплексного проектування 

гідротехнічних споруд 

екз .  360/12  30  90  240 

Міждисциплінарний курсовий проект залік  180/6      180 

Організація і економіка будівельного 

виробництва у водному господарстві або 

Інфільтраційні водозабори та захист 

підземних вод 

екз .  420/14  30  120  270 

Інтенсифікація і реконструкція систем 

водопостачання і водовідведення або процеси 

і апарати 

екз .  540/18  60  90  360 

                                                 6  курс ХІ семестр  

Основи комплексного проектування 

гідротехнічних споруд 

залік    

360/12  

30  90  240 

НДРС  проект  180/6      180 

Організація і економіка будівельного 

виробництва у водному господарстві або 

Інфільтраційні водозабори та захист 

підземних вод 

залік  420/12  30  120  270 

Інтенсифікація і реконструкція систем 

водопостачання і водовідведення або процеси 

і апарати 

екз .  540/18    90  360 

6 курс 12 семестр  

Ресурсоощадні технології водного 

господарства або мала гідроенергетика 

залік  180/6  30  30  120 

Спец. Семінар: сучасні тенденції розвитку 

водного господарства 

 120/4     30 90 

Асистентська практика  360/12       

 

3

.

Форма атестації здобувачів вищої освіти 
Атестація випускників освітньої програми спеціальності 192 "Будівництво та 

цивільна інженерія" проводиться у формі захисту кваліфікаційної магістерської 

роботи та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження 

йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: Магістр будівництва та 

цивільної інженерії  за спеціалізацією «Раціональне використання і охорона водних 

ресурсів».  

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

 


