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Мета і задачі дисципліни
Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями щодо
особливості технологій комунального господарства міста, надання практичних навичок щодо розрахунку показників, які характеризують технологічні процеси з метою удосконалення та підвищення їх ефективності.
Завдання дисципліни − формування фахівця, здатного аналізувати, розраховувати техніко-економічні показники технологічних процесів на
об’єктах житлово-комунального господарства міста, їх територіальні
особливості, давати оцінку перспективам розвитку виробництв.
В
Тематика дисципліни
1. Основи технологій комунального господарства міста.
2. Відомості щодо технологій комунального господарства.
3. Особливості житлово-комунального господарства.
4. Житлово-комунальне господарство міста як об’єкт менеджменту.
5. Основи технології водопостачання і водовідведення міст.
6. Основи технології санування і впорядкування територія міст.
7. Основи технологій газопостачання міста.
8. Основи технологій теплопостачання міста.
9. Основи технології електропостачання міста.
10. Основи технології пасажироперевезень в містах.
С
Стиль та методика
Організаційнометодичні форми Лекційні та практичні заняття
вивчення
Форми контролю Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні завдання, екзамен
D
Компетентності
ЗК5. Уміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань
Загальні
професійного характеру, критично оцінювати тримані результати та
обґрунтовувати прийняті рішення на основі аналізу і синтезу, логічних
аргументів, забезпечувати якість виконуваних робіт в мінливих ринкових
умовах.
ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел, зокрема завдяки використанню інформаційних і комунікаційних
технологій.
ЗК10. Навички використання інформаційних, промислових і комунікаційних технологій.
ЗК14. Здатність використовувати набуті знання, розуміти предметну область та професію на практиці, бути відкритими до застосування знань з
урахуванням конкретних ситуацій.
СК16. Знання теоретичних основ та практичних навичок оцінювання й
Фахові
аналізу безпекової компоненти регіональних та міжнародних економічних відносин.
СК17. Розуміння специфіки функціонування реального сектору економіки регіону. Здатність аналізувати та прогнозувати його розвиток в мінливих ринкових умовах.

Е

СК18. Розуміння специфіки організації маркетингової та логістичної діяльності на певних територіях.
Основні результати навчання
РН2. Демонструвати знання про природу та характер взаємодій окремих
країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях;
механізми міжнародних, суспільних та міжрегіональних комунікацій.
РН15. Аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, регіонального розвитку та міжрегіональних зв’язків, готувати інформаційні та аналітичні документи, із
дотриманням норм та правил їх оформлення.
РН18. Розуміти та застосовувати базові знання основних нормативноправових актів і довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов,
інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів у сфері міжнародних відносин та в діяльності органів місцевого самоврядування.
РН22. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій.
РН24. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим
рівнем автономності. Прагнути професійного зростання, проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін.

