


 
 

  

обладнання, моніторинг параметрів обладнання (якість на початку і кінці очищення, напори 
в критичних точках); зниження екологічних наслідків роботи споруд ВКГ. 

Дисципліна «Інтенсифікація та реконструкція систем водопостачання та 
водовідведення» розглядає всі етапи, які необхідні для інтенсифікації та реконструкції 
систем: обстеження споживачів для встановлення фактичного водоспоживання і шляхів 
зниження витрат; аналіз та узагальнення результатів обстеження; дослідження існуючих 
споруд для отримання основних гідравлічних, технологічних і економічних характеристик; 
розробка варіантів інтенсифікації та реконструкції; перевірочні розрахунки по всіх варіантах; 
детальні розрахунки по виділеному варіанту; проектування по виділеному варіанту; 
реалізація проекту; пуску і налагодження устаткування. 

Питання проведення інтенсифікації та реконструкції  систем водопостачання та 
водовідведення  вимагає знань характеристик та режимів роботи споруд систем, правил 
надійної їх експлуатації та  врахування положень нормативно-технічних документів. 

 
 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 Години Кредити Семестр  

ІІ 
Всього годин за навчальним планом, з них: 90 3 90 
Аудиторні заняття, у т.ч:  30  30 

лекції 30  30 
практичні заняття    
лабораторні роботи    

Самостійна робота, у т.ч:  60  60 
   підготовка до аудиторних занять 15  15 
   підготовка до контрольних заходів 8  8 
  опрацювання розділів програми, які  
   не викладаються на лекціях 

7  7 

  підготовка до екзамену 30  30 
Форма підсумкового контролю   екзамен 

 
 

3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

Мета дисципліни «Інтенсифікація та реконструкція систем водопостачання та 
водовідведення» -засвоєння знань в області подавання та споживання води, приймання та 
очистки стоків; розрахунку, проектування, будівництва й експлуатації систем 
водопостачання та водовідведення. З обліком цього студенти вивчають питання пов’язані з 
реконструкцією та інтенсифікацією роботи споруд пов’язаних з прийманням води з джерел 
водопостачання; підготуванням її до вимог споживачів, зберіганням, транспортуванням,  
розподіленням та використанням; прийманням стоків, їх очищенням; скиданням до 
водоймищ, утилізацією корисних речовин. 

 
Завдання дисципліни «Інтенсифікація та реконструкція систем водопостачання та 

водовідведення»  вивчення напрямків посилення ефективності роботи та підвищення 
продуктивності  елементів систем водопостачання та водовідведення; надбання знань, які 
дозволять розробляти заходи щодо проведення ефективної реконструкції об’єктів 
водогосподарського призначення. 

 



 
 

  

Пререквізити дисципліни «Інтенсифікація та реконструкція систем водопостачання 
та водовідведення» полягають в отриманих компетентностях та результатах навчання на 
освітньому рівні бакалавр.  

 
Постреквізити дисципліни «Інтенсифікація та реконструкція систем водопостачання 

та водовідведення» - застосування отриманих компетентностей та результатів навчання при 
проходженні виробничої та переддипломної практики, при виконанні та захисті 
кваліфікаційної роботи,а також в подальшій професійній діяльності. 

 
Компетентності: У результаті вивчення дисципліни «Інтенсифікація та реконструкція 

систем водопостачання та водовідведення» здобувач вищої освіти отримує наступні 
компетентності: загальні ЗК3, ЗК7, ЗК8, ЗК11, ЗК13, ЗК19; спеціальні: ФК1, ФК4, ФК5, 
ФК12, ФК13, ФК14, ФК15, ФК16 (Розділ VI освітньо-наукової програми «Водопостачання та 
водовідведення» СВО ПДАБА – 192 мн – 2018). 

 
Заплановані результати навчання. У результаті вивчення дисципліни 

«Інтенсифікація та реконструкція систем водопостачання та водовідведення» здобувач вищої 
освіти повинен отримати програмні результати навчання ЗН3, ЗН4, ЗН5, ЗН6, ЗН7, ЗН8, ЗН9, 
ЗН10, ЗН12, УМ1, УМ3, УМ4, УМ6, УМ11, УМ12, КОМ2, АіВ1, АіВ-2 (Розділ VI освітньо-
наукової програми «Водопостачання та водовідведення» СВО ПДАБА – 192 мн – 2018), а 
саме: 
 знати: : функції нормальної роботи елементів систем водопостачання та  
водовідведення; основні проблеми, які супроводжують експлуатацію елементів систем 
водопостачання та водовідведення; основи гідравлічних розрахунків водопроводів та 
каналізаційних мереж; методи розрахунку та підбору обладнання систем водопостачання та 
водовідведення; конструктивні особливості обладнання, яке використовується в системах 
водопостачання та водовідведення; 

вміти: проводити огляд обладнання для виявлення проблем експлуатації чи зниження 
розрахункових параметрів; робити висновки про причини відхилень в роботі елементів 
систем водопостачання та водовідведення; розробляти заходи направлені на інтенсифікацію 
роботи обладнання систем водопостачання та водовідведення; пропонувати заходи 
поліпшення роботи та оптимізації режимів роботи обладнання систем водопостачання та 
водовідведення шляхом їх реконструкції. 
 

Методи навчання -наочний (ілюстрації, демонстрації, спостереження),  словесний   
(пояснення, роз'яснення, лекція, дискусія, диспут), робота з книгою (читання, вивчення, 
реферування, швидкий огляд, цитування.) Методи навчання спрямовані на набуття знань, 
формування умінь і навичок, використання знань, творчу діяльність, закріплення матеріалу, 
перевірку знань, умінь, навичок. 

 
Форми навчання – індивідуальні, групові, колективні, фронтальні. 

 
4. СТРУКТУРА (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) ДИСЦИПЛІНИ 

Назва змістових модулів і тем 
Кількість годин, у тому числі

усього л п лаб. с.р 
Змістовий модуль 1. Модернізація систем водопостачання 

1. Модернізація та реконструкція водозабірних 
споруд з підземних джерел. 

3 2   1 

2. Модернізація та реконструкція водозабірних 
споруд з відкритих джерел. 

3 2   1 

3.Модернізація та реконструкція станцій 3 2   1 
















