


 
 

  

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 
 Години Кредити С е м е с т р 

1 
Всього годин за навчальним планом,  з них: 180 6 180 
Аудиторні заняття, у т.ч:  60  60 

лекцій 30  30 
практичні заняття 30  30 

Самостійна робота, у т.ч:  120  120 
   підготовка до аудиторних занять 45  45 
   підготовка до контрольних заходів 8  8 
   опрацювання розділів програми, які не 

викладаються на лекціях 
7  7 

   виконання курсового проекту 30  30 
підготовка до екзамену 30  30 

Форма підсумкового контролю  1 екзамен 
 
 

3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 
Мета дисципліни «Оптимізація та надійність систем подачі та розподілення води» 

засвоєння знань в області теорії надійності та оптимізації  систем розподілення води. З 
урахуванням цього студенти вивчають питання пов’язані з принципами нормальної та 
безвідмовної роботи систем водопостачання, оптимальними режимами роботи системи 
водопостачання в цілому та окремих її елементів. 

 
Завдання дисципліни «Оптимізація та надійність систем подачі та розподілення 

води»  вивчення методів та задач надійного та раціонального функціонування систем 
розподілення води, водозабірних споруд, станцій підготування води, насосних станцій різних 
ступенів, напірно-регулюючих ємностей; надбання знань  для оптимізації роботи системи 
водопостачання в цілому та її окремих елементів; ознайомлення з  вимогами надійності при 
виборі, розрахунках та розміщенні об’єктів систем водопостачання, проектуванні та 
конструюванні мереж, ємностей, елементів протипожежних систем. 

 
Пререквізити дисципліни «Оптимізація та надійність систем подачі та розподілення 

води» полягають в отриманих компетентностях та результатах навчання на освітньому рівні 
бакалавр.  

 
Постреквізити «Оптимізація та надійність систем подачі та розподілення води» - 

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 «Оптимізація та надійність систем 

подачі та розподілення води» здобувач вищої освіти отримує наступні компетентності: 
загальні ЗК3, ЗК8, ЗК13; спеціальні: ФК1, ФК7 (Розділ VI освітньо-наукової програми 
«Водопостачання та водовідведення» СВО ПДАБА – 192 мн – 2018). 

 



 
 

  

Заплановані результати навчання. У результаті вивчення дисципліни «Оптимізація 
та надійність систем подачі та розподілення води» 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: напрямки підтримки надійної роботи елементів систем водопостачання; основні 

проблеми, які супроводжують експлуатацію елементів систем водопостачання; методи 
оптимізації режимів роботи та конструкцій обладнання систем водоспоживання; основи 
гідравлічних розрахунків водопроводів; методи розрахунку та підбору обладнання систем 
водопостачання; конструктивні особливості обладнання, яке використовується в системах 
водопостачання; 

 
вміти: проводити аналіз роботи обладнання для виявлення проблем експлуатації чи 

зниження розрахункових параметрів з метою оптимізації іх функціонування; робити 
висновки про причини відхилень в роботі елементів систем водопостачання; розробляти 
заходи направлені на підвищення надійності роботи обладнання систем водопостачання; 
пропонувати заходи поліпшення роботи та оптимізації режимів роботи обладнання систем 
водопостачання. 

 
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. Оптимізація 

1. Зв’язок елементів системи водопостачання за 
витратами води 

4 2   2 

2. Зв’язок елементів системи водопостачання за 
напорами 

4 2   2 

3. Оптимізація параметрів водопровідних мереж 
при підготовки до гідравлічних розрахунків 

4 2   2 

4.Оптимізація параметрів систем 
водопостачання при підборі насосного 
обладнання 

4 2   2 

5. Оптимізація роботи водоводів 4 2   2 
6. Оптимізація роботи систем водопостачання 
при збільшенні водоспоживання 

4 2   2 

7. Оптимізація роботи водопровідних систем 
при дослідженні роботи ємностей 

4 2   2 

8. Оптимізація роботи системи розподілу води за 
рахунок раціонального деталювання 

4 2   2 

9.Визначення розрахункових витрат води та 3  2  1 


















