


 
 

  

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Години Кредити Семестр  
ІІ 

Всього годин за навчальним планом, з них: 135 4,5 135 
Аудиторні заняття, у т.ч:  46  46 

лекції 30  30 
практичні роботи 16  16 
лабораторні роботи    

Самостійна робота, у т.ч:  89  89 
   підготовка до аудиторних занять 38  38 
   підготовка до контрольних заходів 10  10 
  опрацювання розділів програми, які не           
викладаються на лекціях 

11  11 

   підготовка до екзамену 30  30 
Форма підсумкового контролю   екзамен 

 
 

3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

Мета дисципліни «Модернізація, реконструкція та ремонтно-відновлювальні роботи 
в будівництві та цивільній інженерії» засвоєння знань в області налагодження, пуску та 
експлуатації  систем подавання та споживання води, систем водовідведення, розрахунку, 
проектування, будівництва окремих елементів та систем в цілому. З обліком цього студенти 
вивчають питання пов’язані з основними вимогами до правильної експлуатації споруд, їх 
налагодження та пуску в експлуатацію, обов’язків експлуатаційного персоналу, техніки 
безпеки, ремонтами, методами уникнення аварій та технічних недоліків в спорудах, 
організацією служби водопровідних та каналізаційних систем. 

 
Завдання дисципліни «Модернізація, реконструкція та ремонтно-відновлювальні 

роботи в будівництві та цивільній інженерії»  вивчення роботи об’єктів систем 
водопостачання та водовідведення з метою їх безаварійної та безпечної експлуатації, методів 
поліпшення їх функціональних характеристик за рахунок модернізації та реконструкції. 

 
Пререквізити дисципліни «Модернізація, реконструкція та ремонтно-відновлювальні 

роботи в будівництві та цивільній інженерії» полягають в отриманих компетентностях та 
результатах навчання на освітньому рівні бакалавр. 

 
Постреквізити «Модернізація, реконструкція та ремонтно-відновлювальні роботи в 

будівництві та цивільній інженерії» - 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 «Модернізація, реконструкція та 

ремонтно-відновлювальні роботи в будівництві та цивільній інженерії» здобувач вищої 
освіти отримує наступні компетентності: загальні ЗК3, ЗК8; спеціальні: ФК1, ФК7 (Розділ VI 
освітньо-наукової програми «Водопостачання та водовідведення» СВО ПДАБА – 192 мн – 
2018). 

 
Заплановані результати навчання. У результаті вивчення дисципліни «Модернізація, 

реконструкція та ремонтно-відновлювальні роботи в будівництві та цивільній інженерії» 



 
 

  

здобувач вищої освіти повинен отримати програмні результати навчання ЗН3, ЗН4, ЗН5, 
ЗН6, ЗН9, ЗН10, ЗН12, УМ1, УМ3, УМ4, УМ6, УМ10, УМ11, УМ12, АіВ1, АіВ-2 (Розділ VI 
освітньо-наукової програми «Водопостачання та водовідведення» СВО ПДАБА – 192 мн – 
2018), а саме: 

знати: режими роботи систем водопостачання та водовідведення; режими та 
технологію роботи елементів систем водопостачання та водовідведення; можливі порушення 
нормальної роботи  елементів систем водопостачання та водовідведення; заходи по 
усуненню порушень нормальної роботи елементів систем водопостачання та водовідведення; 
методи гідравлічних випробувань водопровідних мереж; методи виробничого контролю; 
порядок здачі і прийняття в експлуатацію елементів системи водопостачання та 
водовідведення; методи технологічного налагодження систем водопостачання та 
водовідведення; 

вміти: організувати безаварійну роботу елементів систем водопостачання та 
водовідведення; визначити причини порушень та нормальної роботи елементів систем 
водопостачання та водовідведення; організувати проведення робіт по ремонту та 
налагодженню елементів систем водопостачання та водовідведення; організувати безпечну 
роботу при експлуатації, пусконалагоджувальних роботах, поточних та капітальних 
ремонтах обладнання систем водопостачання та водовідведення; організувати виробничий 
контроль і підготувати споруди до технологічного налагодження, пуску, зупинці та ремонту 
обладнання систем водопостачання та водовідведення. 

 
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 споруд систем постачання води 

1. Модернізація та реконструкція водозабірних 
споруд. 

4 2   2 

2. Модернізація та реконструкція станцій 
очищення води. 

4 2   2 

3. Модернізація та реконструкція систем подачі 
та розподілу води. 

4 2   2 

4. Реконструкція систем водовідведення. 4 2   2 
5.Дослідження станцій очищення стічних вод 
для підготовки до реконструкції та 
інтенсифікації. 

4 2   2 

6. Модернізація та реконструкція відділення  
механічної очистки стічних вод. 

4 2   2 

7.Модернізація та реконструкція споруд 
біохімічної очистки стічних вод та обробки 
осаду. 

4 2   2 

8. Модернізація роботи споруд і установок 
спеціальних методів очищення води. 

4 2   2 

9.Підготовка реагентів до використання на 3  2  1 
















