1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Кількість
кредитів:
Денна/заочна –
3/3

Модулів – 2
Змістових
модулів – 2
Індивідуальне
завдання –
розрахункова
робота
Загальна
кількість
годин:
Денна/заочна –
90/90
Тижневих
годин для
денної форми
навчання – 3

Галузь знань,
спеціальність, освітня
програма, рівень вищої
освіти
Галузь знань
19 «Архітектура та
будівництво»
Спеціальність
194 «Гідротехнічне
будівництво, водна
інженерія та водні
технології»
Освітньо-професійна
програма:
«Гідротехнічне
будівництво, водна
інженерія та водні
технології»

Характеристика навчальної
дисципліни
Денна/заочна форма здобуття
освіти
Нормативна

Мова навчання:
українська
Рік підготовки
1-й
Семестр
1-й

Лекції

Рівень вищої освіти
перший (бакалаврський)
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32/6 год
Практичні, семінарські
16/4 год
Лабораторні
Самостійна робота
26/64 год
Індивідуальні завдання:
16/16 год
Вид контролю:
Дифзалік

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Основною метою викладення дисципліни «Вступ до фаху» є формування у
майбутніх фахівців умінь і знань з сучасних методів проектування, будівництва та
експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць, житлових і
промислових об’єктів, гідротехнічних споруд та об’єктів.
Основними завданнями, що мають бути вирішенні при викладені дисципліни, є
теоретична і практична підготовка здобувачів вищої освіти з питань:
 основні положення та вимоги державних стандартів до систем
водопостачання і водовідведення, гідротехнічних споруд;
 обґрунтування систем та схем водопостачання і водовідведення об’єкту;
 визначення розрахункових витрат води для потреб водопостачання;
 визначення розрахункових витрат стічних вод;
 принципи роботи, основи розрахунку, призначення та конструкції споруд
систем водопостачання та водовідведення, гідротехнічних споруд;
 основи проектування систем водопостачання і водовідведення населених міст;
 основи проектування окремих гідротехнічних споруд.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми в результаті вивчення
навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти повинні:
знати:
 устрій систем водопостачання та водовідведення;
 основні типи споруд і обладнання, що використовується в цих системах,
принципи їх роботи, конструкції і методи розрахунку.
вміти:
 використовуючи результати вишукувальних робіт, обчислювальну техніку,
діючі методики та нормативні документи, вибирати джерело
водопостачання та місце скиду очищених стічних вод;
 використовуючи нормативну і довідкову літературу, проводити розрахунки
систем подачі, розподілу води, аналізувати функціонування окремих
елементів системи водопостачання;
 використовуючи нормативну і довідкову літературу, проводити розрахунки
систем відведення стічної води, аналізувати функціонування окремих
елементів системи водовідведення;
 користуватися каталогами інженерного обладнання і арматури вітчизняного
та закордонного виробництва;
 враховуючи
особливості
природно-кліматичних
і
господарськоекономічних умов об’єкту водопостачання і водовідведення та вимоги до
нього, використовуючи типові рішення і проекти, діючі нормативні і
методичні документи, здійснювати вибір технологічних схем та визначати
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параметри і режими роботи елементів мереж і споруд водопостачання і
водовідведення, гідротехнічних споруд та об’єктів.
бути ознайомленими:
 з новими досягненнями у галузі будівництва і експлуатації сучасних систем
водопостачання та водовідведення, гідротехнічних споруд та об’єктів.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є системи і споруди систем
водопостачання та водовідведення, гідротехнічні споруди та об’єкти.
Компетентності та програмні результати навчання навчальної дисципліни
Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач

Програмні результати навчання

ФК 1 - Здатність застосовувати фізикоматематичний
апарат,
теоретичні,
розрахункові
та
експериментальні
методи і моделі досліджень у системах
водопостачання та водовідведення
ФК 2 - Здатність застосовувати у
професійній діяльності
досягнення
науки, інноваційні та комп’ютерні
технології,
сучасне
обладнання,
матеріали і конструкції
ФК 3 - Здатність використовувати геодезичні прилади та картографічні
матеріали при проектуванні об’єктів
водопостачання та водовідведення,
гідротехнічних споруд та об’єктів

РН 1 - Формулювати задачі з вирішення
проблемних ситуацій у системах
водопостачання та водовідведення
РН 2 - Визначати шляхи розв’язання
інженерно-технічних
задач
у
професійній діяльності, аргументовано
інтерпретувати їх результати
РН 3 - Виконувати експериментальні
дослідження руху водних потоків,
оцінювати і аргументувати значимість
їх результатів при проектуванні об’єктів
водопостачання та водовідведення,
гідротехнічних споруд та об’єктів
РН 6 - Визначати і враховувати
кліматичні,
інженерно-геологічні,
гідрогеологічні,
гідрологічні
та
екологічні особливості територій при
проектуванні,
будівництві
та
експлуатації об’єктів водопостачання та
водовідведення, гідротехнічних споруд
та об’єктів
РН 7 - Виконувати інженерні розрахунки ґрунтових основ та конструкцій
об’єктів
водопостачання
та
водовідведення, гідротехнічних споруд
та об’єктів
РН 8 - Розв'язувати якісні та кількісні
задачі з видобування, підготовки та

ФК 6 - Здатність ефективно використовувати сучасні будівельні матеріали,
вироби і конструкції у водній інженерії
при
проектуванні,
зведенні
та
реконструкції об’єктів водопостачання
та
водовідведення,
гідротехнічних
споруд та об’єктів
ФК 7 - Здатність розроблювати ландшафтно-планувальні та конструктивні
рішення об’єктів водопостачання та
водовідведення, гідротехнічних споруд
та об’єктів
ФК 8 - Здатність визначати та оцінювати
навантаження
і
напружено
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деформовані стани ґрунтових основ

розподілу води, очищення та відведення
стічних вод

ФК 9 - Здатність здійснювати інженерні
вишукування,
розрахунки
та
проектування об’єктів водопостачання
та
водовідведення,
гідротехнічних
споруд

РН 9 - Знаходити оптимальні інженерні
рішення при виборі водних технологій,
конструкцій об’єктів, гідротехнічних
споруд та об’єктів, енергоощадних
заходів у сфері водопостачання та
водовідведення

ФК 10 - Здатність розробляти технологічні процеси виконання будівельних
робіт з їх реалізацією у будівельному
виробництві сучасними способами та
засобами

РН 10 - Використовувати сучасні інформаційні технології при проектуванні,
будівництві та експлуатації об’єктів
водопостачання та водовідведення,
гідротехнічних споруд та об’єктів

ФК 11 - Здатність оцінювати існуючу
сировинну
та
виробничу
базу
будівельної індустрії та здійснювати
розрахунки їх потреби
ФК 13 Здатність впроваджувати
інноваційні технології, сучасні машини
та
обладнання
при
будівництві,
експлуатації та реконструкції об’єктів
професійної діяльності

РН 11 - Виконувати техніко-економічне
обґрунтування конструктивних рішень,
інженерних заходів, технологічних
процесів
РН 13 - Здійснювати технічну експлуатацію, обстеження, нагляд та догляд за
станом об’єктів водопостачання та
водовідведення, гідротехнічних споруд
та об’єктів

ФК 15 - Здатність до організації та РН 15 - Здійснювати гідрологічні, гіконтролю раціонального використання дравлічні та гідротехнічні розрахунки з
водних ресурсів
використанням сучасних програмних
комплексів та спеціалізованих баз даних
ФК 17 - Здатність виявляти причини РН 17 - Оцінювати екологічні наслідки
виникнення та негативні наслідки техногенної діяльності з дотриманням
шкідливої дії води, застосовувати правових та соціальних норм
відповідні методи захисту територій,
здійснювати розрахунки та проектувати
захисні споруди
ФК 19 - Здатність розраховувати техні- РН 19 - Визначати показники природко-економічні показники запроекто- них та техногенних умов території,
ваних і функціонуючих об’єктів об’єкту, робочої зони, а також
професійної діяльності
будівельних матеріалів та якості готової
продукції
із
застосуванням
спеціалізованих інструментів, приладів
та обладнання відповідно до стандартів
і вимог метрологічної служби України
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Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни «Вступ до фаху» у
відповідності до структурно-логічної схеми освітньої програми: дисципліна
базується на знаннях з таких дисциплін як: хімія, фізика та математика.
Дисципліна «Вступ до фаху» є базою і підґрунтям для вивчення таких
навчальних дисциплін як «Гідротехнічні споруди систем водопостачання»,
«Водозабірні споруди», «Теоретичні основи очищення природних та стічних вод»,
«Експлуатація водогосподарських обєктів», «Водопостачання», «Водовідведення»,
«Водні ресурси, їх використання та охорона», «Інженерні мережі» та «Насоси та
насосні станції»
3.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Модуль 1 (семестр 1)
Змістовий модуль 1. Водопостачання.
Тема 1. Вступ. Порядок вивчення курсу. Значення води в житті людини.
Історичний огляд розвитку водопостачання. Призначення водопостачання.
Тема 2. Властивості води. Водні ресурси Землі. Водні ресурси України.
Загальна характеристика природних вод. Показники якості природних вод.
Характеристика природних вод України. Користувачі і споживачі водних ресурсів.
Вимоги споживачів до якості води. Характеристика забруднень води.
Тема 3. Система водопостачання, основні елементи. Гідротехнічні споруди
водопостачання.
Класифікація
систем
водопостачання.
Основні
схеми
водопостачання.
Тема 4. Джерела водопостачання. Водозабірні споруди, їх класифікація.
Водозабірні споруди для прийому води з поверхневих і підземних водних джерел.
Тема 5. Насоси, що використовуються у водопостачанні. Водопровідні насосні
станції.
Тема 6. Водопровідні мережі. Режим водоспоживання, розрахункові витрати
води та необхідні напори в мережі. Влаштування та обладнання мереж. Матеріал
труб, водопровідна арматура.
Тема 7. Споруди, методи і способи підготовки води для питних та
технологічних потреб. Основні технологічні процеси та схеми поліпшення якості
води (освітлення, знебарвлення, знезараження). Спеціальні методи підготовки води.
Основні споруди станцій водопідготовки.
Змістовий модуль 2. Водовідведення
Тема 8. Призначення водовідведення. Класифікація стічних вод. Система
водовідведення, основні елементи.
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Тема 9. Система водовідведення, її основні елементи. Гідротехнічні споруди
водовідведення. Системи і схеми водовідведення міст.
Тема 10. Зовнішні мережі водовідведення. Трасування зовнішніх мереж
водовідведення. Обладнання каналізаційних мереж водовідведення, споруди на
мережах водовідведення. Відведення дощових вод.
Тема 11. Каналізаційні насоси та насосні станції.
Тема 12. Методи очистки стічних вод. Знезараження. Умови скидання
стічних вод у водойми.
Тема 13. Технологічна схема каналізаційних очисних споруд. Споруди для
очистки стічних вод та обробки осаду стічних вод.
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин
Денна форма
усього

Заочна форма

л

у тому числі
п
лаб інд

3

4

усього
с.р

5
6
7
8
Модуль 1
1-й семестр
Змістовий модуль 1. Водопостачання

п

9

10

1

2

Тема 1. Вступ. Порядок
вивчення курсу.
Значення води в житті
людини. Історичний
огляд розвитку
водопостачання.
Призначення
водопостачання
Тема 2. Властивості
води. Водні ресурси
Землі. Водні ресурси
України. Загальна
характеристика
природних вод.
Показники якості
природних вод.
Характеристика
природних вод України.
Користувачі і споживачі
водних ресурсів. Вимоги
споживачів до якості
води. Характеристика
забруднень води
Тема 3. Система
водопостачання, основні
елементи. Гідротехнічні
споруди водопостачання.
Класифікація систем
водопостачання. Основні
схеми водопостачання.
Тема 4. Джерела
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6
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2

8
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13

-

-

4

-

-

2

4

4

-

-

-

4

7

-

1

2

4

водопостачання.
Водозабірні споруди, їх
класифікація.
Водозабірні споруди для
прийому води з
поверхневих і підземних
водних джерел.
Тема 5. Насоси, що
використовуються у
водопостачанні.
Водопровідні насосні
станції.
Тема 6. Водопровідні
мережі. Режим
водоспоживання,
розрахункові витрати
води та необхідні напори
в мережі. Влаштування
та обладнання мереж.
Матеріал труб,
водопровідна арматура.
Тема 7. Споруди, методи
і способи підготовки
води для питних та
технологічних потреб.
Основні технологічні
процеси та схеми
поліпшення якості води
(освітлення,
знебарвлення,
знезараження).
Спеціальні методи
підготовки води. Основні
споруди станцій
водопідготовки.
Разом за змістовим
модулем 1
Тема 8. Призначення
водовідведення.
Класифікація стічних вод
та їх властивості.
Система водовідведення,
основні елементи.
Тема 9. Система
водовідведення, її
основні елементи.
Гідротехнічні споруди
водовідведення. Системи
і схеми водовідведення
міст.
Тема 10. Зовнішні
мережі водовідведення.
Трасування зовнішніх
мереж водовідведення.
Обладнання
каналізаційних мереж

6

2

-

2

2

6

-

-

2

4

7

3

2

-

2

8

1

1

-

6

9

3

2

2

2

9

1

-

2

6

46

16

8

8

14

45

3

2

8

32

-

-

1

4

4

Змістовий модуль 2. Водовідведення
5
2
2

8

2

2

2

2

5

-

-

1

4

8

2

2

2

2

9

1

1

1

6

9

водовідведення, споруди
на мережах
водовідведення.
Відведення дощових вод
Тема 11. Каналізаційні
насоси та насосні станції
Тема 12.
Методи
очистки стічних вод.
Знезараження.
Умови
скидання стічних вод у
водойми.
Тема 13. Технологічна
схема каналізаційних
очисних споруд.
Споруди для очистки
стічних вод та обробки
осаду стічних вод
Разом за змістовим
модулем 2
Усього годин

4

2

-

-

2

7

-

-

1

6

10

4

2

2

2

10

1

1

2

6

10

4

2

2

2

9

1

-

2

6

44

16

8

8

12

45

3

2

8

32

90

32

16

16

26

90

6

4

16
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5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
№ з/п

Назва теми практичного заняття

Визначення розрахункових витрат

1

Кількість годин за формою
навчання
денною
2

заочною
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2

2

2
2

2
2

16

16

Гідравлічний розрахунок водопровідної мережі
Арматура для зовнішніх та внутрішніх водопроводів.
Дослідження гідравлічних характеристик арматури.
Визначення об’єму баку водонапірної башти
Труби для улаштування зовнішніх і внутрішніх мереж
водопостачання та водовідведення. Проаналізувати новітні та
існуючі матеріали труб.
Проектування внутрішніх водопровідної та водовідвідної
мереж
Проектування внутрішньоквартальної водовідвідної мережі
Побудування поздовжнього профілю внутрішньоквартальної
водовідвідної мережі
Всього по курсу:

2
3
4
5
6
7
8

6. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
Лабораторні заняття не передбачені навчальним планом.
7. САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ

№
з/п
1
2

Назва теми
Тема 1. Вступ. Порядок вивчення курсу. Значення води в житті людини.
Історичний огляд розвитку водопостачання. Призначення водопостачання
Тема 2. Властивості води. Водні ресурси Землі. Водні ресурси України.
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Кількість
годин
денна
заочна
2
4
2

5

3

4

5
6

7

8
9
10

11
12
13

Загальна характеристика природних вод. Показники якості природних
вод. Характеристика природних вод України. Користувачі і споживачі
водних ресурсів. Вимоги споживачів до якості води. Характеристика
забруднень води
Тема 3. Система водопостачання, основні елементи. Гідротехнічні
споруди водопостачання. Класифікація систем водопостачання. Основні
схеми водопостачання
Тема 4. Джерела водопостачання. Водозабірні споруди, їх класифікація.
Водозабірні споруди для прийому води з поверхневих і підземних водних
джерел.
Тема 5. Насоси, що використовуються у водопостачанні. Водопровідні
насосні станції.
Тема 6. Водопровідні мережі. Режим водоспоживання, розрахункові
витрати води та необхідні напори в мережі. Влаштування та обладнання
мереж. Матеріал труб, водопровідна арматура.
Тема 7. Споруди, методи і способи підготовки води для питних та
технологічних потреб. Основні технологічні процеси та схеми
поліпшення якості води (освітлення, знебарвлення, знезараження).
Спеціальні методи підготовки води. Основні споруди станцій
водопідготовки.
Тема 8. Призначення водовідведення. Класифікація стічних вод та їх
властивості. Система водовідведення, основні елементи.
Тема 9. Система водовідведення, її основні елементи. Гідротехнічні
споруди водовідведення. Системи і схеми водовідведення міст
Тема 10. Зовнішні мережі водовідведення. Трасування зовнішніх мереж
водовідведення. Обладнання каналізаційних мереж водовідведення,
споруди на мережах водовідведення. Відведення дощових вод
Тема 11. Каналізаційні насоси та насосні станції
Тема 12. Методи очистки стічних вод. Знезараження. Умови скидання
стічних вод у водойми.
Тема 13. Технологічна схема каналізаційних очисних споруд. Споруди
для очистки стічних вод та обробки осаду стічних вод
Разом

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2
2

5
5

2

5

26

64

Студент, який пропустив якусь тему лекції, повинен вивчити цю тему
самостійно, або за індивідуальним завданням викладача скласти реферат на одну із
тем пункту 6.1.
7.1. Індивідуальні завдання для самостійної роботи здобувачів
Найменування тем і питань, що виносяться для
самостійної роботи
1. Загальна характеристика природних джерел водопостачання і їх вибір.
Раціональне використання водних ресурсів і охорони вод.
2. Режим роботи систем водопостачання. Норми водоспоживання окремими
водокористувачами.
3. Вимоги до водопровідних мереж, їх обладнання. Матеріали трубопроводів.
4. Гідротехнічні споруди для забору води з поверхневих водних джерел.
5. Відцентрові насоси і їх класифікація. Принципова схема і принципи дії. Основні
елементи відцентрових насосів і їх призначення. Обладнання відцентрових
насосів.
6. Підземні води. Гідротехнічні споруди для забору підземних вод.
7. Вимоги до водопровідних мереж, їх обладнання. Матеріали трубопроводів.
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Форма
звіту
Реферат,
або ІКС
Реферат,
або ІКС
Реферат,
або ІКС
Реферат,
або ІКС
Реферат,
або ІКС
Реферат,
або ІКС
Реферат,

8. Вибір типу водозабору і місця його розташування.
9. Основні функції водопровідних очисних споруд і процеси очистки води для
питного водоспоживання. Принципова схема очисних споруд.
10. Водопровідні насоси та насосні станції.
11. Каналізаційні мережі. Глибина закладання. Матеріал труб і каналів.
12. Нормативи якості води в водоймах для питного і культурно-побутового
призначення, а також для водойм, які використовуються для рибогосподарських
цілей.
13. Методи очищення стічних вод. Споруди для механічного очищення стічних вод.
14. Методи очищення стічних вод. Споруди для біологічного очищення стічних вод.
15. Знезаражування природних і стічних вод.
16. Методи обробки осаду стічних вод.
17. Системи і схеми внутрішнього водопроводу будинків.
Основні елементи внутрішнього водопроводу. Вводи, водомірні вузли.
Водопровідна арматура. Матеріал трубопроводів.
18. Класифікація систем внутрішньої каналізації.
Основні елементи системи внутрішньої каналізації і їх призначення. Матеріал
трубопроводів.
19. Внутрішньоквартальна каналізаційна мережа.
Призначення, улаштування,
матеріал труб. Поздовжній профіль.
20. Системи протипожежного водопостачання будинків.

або ІКС
Реферат,
або ІКС
Реферат,
або ІКС
Реферат,
або ІКС
Реферат,
або ІКС
Реферат,
або ІКС
Реферат,
або ІКС
Реферат,
або ІКС
Реферат,
або ІКС
Реферат,
або ІКС
Реферат,
або ІКС
Реферат,
або ІКС
Реферат,
або ІКС
Реферат,
або ІКС

* ІКС – індивідуальна контрольна співбесіда

8. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
Навчальним планом підготовки бакалаврів за спеціальністю 194
«Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» передбачено
виконання розрахункової роботи за індивідуальним завданням.
Розрахункову роботу здобувачі денної та заочної форм навчання виконують у
1-му семестрі. На виконання її відведено по 16 годин.
9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
В основу методики вивчення дисципліни покладені лекції, практичні заняття,
самостійна та індивідуальна робота.
Під час проведення лекційних занять здобувачі вищої освіти отримують
необхідні теоретичні знання з курсу.
На практичних заняттях здобувачі вищої освіти закріплюють отримані
теоретичні знання, навчаються користуватися нормативною і довідковою
літературою, набувають навичок розрахунку і проектування споруд водопостачання
та водовідведення.
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При виконанні розрахункової роботи здобувачі вищої освіти повинні,
виходячи з норм водоспоживання населення і генплану міста, даних щодо
водоспоживання промпідприємств, запроектувати водопровідну та водовідвідну
системи міста.
Мета роботи – придбання навичок з використання діючих нормативних
матеріалів, закріплення навичок з гідравлічних розрахунків, підбору водопровідної
арматури, обладнання мереж водопостачання та водовідведення, навичок
проектування зовнішніх та внутрішніх мереж водопостачання та водовідведення.
10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Проміжний контроль знань студентів денної форми навчання здійснюється по
елементам модулів з указівкою кількості балів.
Облік рейтингових балів здійснюється у журналі академічної групи або
спеціальному журналі поточного контролю успішності студентів.
При виведенні загальної оцінки за змістовний модуль враховуються оцінки за
контрольну роботу, самостійну роботу і виконання індивідуального завдання.
По кожному змістовному модулю студенти виконують по одній контрольній
роботі, що складається з двох теоретичних питань.
Оцінювання кожного теоретичного питання здійснюється за такими умовами:
- 5 рейтингових балів («відмінно») – вірна і вичерпна відповідь на питання;
- 4 рейтингових бала («добре») – вірна відповідь на питання, але недостатньо
повне;
- 3 рейтингових бала («задовільно») – відповідь на питання в цілому вірна, але є
незначні помилки;
- 2 рейтингових бала («незадовільно») – наявність грубих помилок у відповіді
на питання;
- 1 рейтинговий бал («незадовільно») – неправильна відповідь на питання;
- 0 балів («незадовільно») – відсутня відповідь на питання.
Контрольні роботи виконуються за варіантами. Для отримання рейтингових
балів обов’язковим є виконання усіх контрольних робіт. До контрольної роботи № 1
включені питання тем №№ 1–7, до контрольної роботи № 2 – тем №№ 8–13.
10.1 Тематика письмових модульних контрольних робіт для студентів денної
форми навчання
Номер
модуля
1

Номер
контрольної
роботи
КР1
КР2
КР3

2
КР4

Теми контрольних робіт
Класифікація систем зовнішнього водопроводу.
Схеми трасування зовнішніх мереж водопостачання. Матеріал труб
Насоси для систем водопостачання. Водопровідні насосні станції. Методи та
споруди очистки природних вод
Системи водовідведення. Порівняльна оцінка систем водовідведення.
Схеми водовідведення
Водовідвідні мережі. Матеріал труб. Технологічна схема очисних споруд для
стічних вод
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Оцінка самостійної роботи студентів здійснюється викладачем за наданими
конспектами студентів під час позааудиторних занять. За виконання завдання
студенти можуть отримати до 10 балів за кожний змістовний модуль (при повному
висвітленні питання, що було винесене на самостійне вивчення). При неповному
висвітленні питання, що було винесене на самостійне вивчення, оцінка може бути
відповідно зменшена.
Студент який бажає підвищити кількість рейтингових балів, повинен скласти
реферат за наявними літературними джерелами.
Об’єм реферату – 15-20 сторінок формату А4. За реферат студент додатково
може отримати до 10 балів:
"10 балів" – за реферат, виконаний відповідно до теми у повному обсязі з
використанням додаткових джерел інформації;
"8 балів" – за реферат виконаний відповідно до теми у достатньому обсязі, але
має деякі неточності;
"6 балів" – реферат виконаний відповідно до теми, але не в повному обсязі, не
наведені посилання на джерела інформації, відсутні висновки;
"0 балів" – реферат не відповідає заданій темі.
10.2. Теми рефератів:
1. Загальна характеристика природних джерел водопостачання і їх вибір.
Раціональне використання і охорона водних ресурсів в Україні.
2. Системи водопостачання. Основні елементи систем. Класифікація систем
водопостачання.
3. Режим роботи систем водопостачання. Норми водоспоживання окремими
водокористувачами.
4. Вимоги до водопровідних мереж, їх обладнання. Матеріали трубопроводів.
5. Споруди для забору води з поверхневих джерел водопостачання. Вибір типу
водозабору і місця його розташування.
6. Підземні води і основні типи споруд для забору води.
7. Основні функції водопровідних очисних споруд і процеси очистки води для
питного водоспоживання. Принципова схема очисних споруд.
8. Призначення каналізації. Класифікація стічних вод.
9. Системи і схеми каналізації населених пунктів.
10. Каналізаційні мережі. Глибина закладання. Матеріал труб і каналів.
11. Нормативи якості води в водоймах для питного і культурно-побутового
призначення, а також для водойм, які використовуються для
рибогосподарських цілей.
12. Методи очищення стічних вод. Споруди для механічного очищення стічних
вод.
13. Методи очищення стічних вод. Споруди для біологічного очищення стічних
вод.
14. Знезаражування природних і стічних вод.
15. Методи обробки осаду і стічних вод.
16. Системи і схеми внутрішнього водопроводу будинків.
17. Основні елементи внутрішнього водопроводу. Вводи, водомірні вузли.
Матеріал трубопроводів.
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18. Класифікація систем внутрішньої каналізації.
19. Основні елементи системи внутрішньої каналізації і їх призначення.
Матеріали трубопроводів.
20. Системи протипожежного водопостачання будинків.
В кінці семестру здійснюється тестування студентів.
Тестування студентів денної форми навчання здійснюється у позааудиторний
час (додаткові заняття) по групах.
Передбачено по одному тестуванню для усіх змістовних модулів. Тести
складаються з 10 запитань кожний. На кожне запитання дано три варіанти
відповідей. Тільки одна із цих трьох варіантів вірна. Кожна вірна відповідь
оцінюється в 1 бал. Бали отримані при тестуванні додаються до балів, отриманих за
1-й та 2-й змістовні модулі.
По завершенні вивчення дисципліни студенти складають залік.
При систематичній аудиторній і самостійній роботі на протязі семестру
студент денної форми навчання має можливість набрати від 60 до 100%
рейтингових балів з кожного змістовного модулю і відповідно 60–100 рейтингових
балів з дисципліни у цілому і автоматично отримує залік з дисципліни.
Якщо здобувач на протязі семестру не набере залікових 60–100% рейтингових
балів з кожного модуля, то додатково самостійно попрацювавши, протягом двох
тижнів після проведення кожного модульного контролю або перед екзаменаційною
сесією здобувач має можливість отримати рейтингові бали, яких йому бракує до
залікової оцінки (мінімум 60% балів) з кожного змістовного модуля окремо.
Якщо здобувач не набере 35% рейтингових балів з окремого змістовного
модуля, то цей модуль не зараховується, і студент отримує 0 балів з цього модуля.
З метою підвищення оцінки здобувач має можливість, додатково
попрацювавши самостійно, повторно здати модуль протягом наступних 2 тижнів
після проведення кожного модульного контролю.
Якщо здобувач не набере необхідних рейтингових балів перед
екзаменаційною сесією, він не допускається до іспитів. Питання про повторну
оцінку знань здобувач у цьому випадку вирішує деканат.
Критерії оцінки знань студентів при тестуванні
Оцінка знань студентів при тестуванні здійснюється, виходячи з максимальної
кількості балів 10 за кожен тест. При цьому за кожну правильну відповідь на
питання тестів за 1 та 2 змістовий модулі – в 1 бал, а за неправильну- 0 балів.
Критерії оцінки знань студентів при складанні заліку
При здачі заліку враховується сума рейтингових балів, які здобувач вищої
освіти отримав протягом семестру.
Кількість рейтингових балів і оцінка за відповідь здобувач вищої освіти при
здачі заліку оцінюється, виходячи з максимальних 40 балів:
31-40 балів – ставити здобувачу вищої освіти, який
 дав повну відповідь на усі отримані запитання;
 показав глибоке знання програмного матеріалу;
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 логічне і грамотне викладання програмного матеріалу;
 без труднощів розв’язує задачі;
 показав знайомство з монографічною літературою.
22-30 балів – ставити здобувачу вищої освіти, який
 дав повну відповідь на усі отримані запитання;
 показав добрі знання програмного матеріалу;
 логічне й вірне викладання матеріалу, вміння вірно застосовувати
теоретичні знання при вирішенні практичних завдань;
 при відповіді не припускає великих помилок.
13-31 балів – ставить здобувачу вищої освіти, який
 при відповіді на усі отримані питання показав знання основного
матеріалу, та не засвоїв його деталей;
 який при відповіді допускає недостатньо точні формулювання,
порушення послідовності викладу та зазнає труднощів у
розв’язанні задач.
6-12 балів – ставить здобувачу вищої освіти, який
 не знає частини основного матеріалу (до 30%);
 який при відповіді допускає неточності, порушення послідовності
викладу та зазнає великих труднощів у розв’язуванні задач.
1-5 балів – ставить здобувачу вищої освіти, який
 не знає великої частини основного матеріалу (більш 30%);
 при відповіді допускає великі неточності і грубі помилки;
 не відповідає на додаткові питання;
 не здатен розв’язувати задачі.
11.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1 семестр (залік)
Поточне тестування та самостійна робота

Змістовий модуль 1
Т1- Т7

Змістовий модуль 2
Т8-Т13

12-20

12-20

Індивідуальне
завдання

Підсумковий
тест
(залік)

Сума

12-20

0-40

60-100

Т1, Т2 ... Т13 – теми змістових модулів.

Шкала оцінювання:
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Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності
90 – 100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59

1-34

Оцінка
ЄКТС
А
В
С
D
Е

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики

для заліку

відмінно
добре

зараховано

задовільно

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
можливістю
повторного
складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним
вивченням
дисципліни

12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1. Механічне очищення міських стічних вод: навч.- метод. посіб. для
здобувачів вищої освіти спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
(професійного спрямування «Водопостачання та водовідведення») та 194
«Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» першого
(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів/ Г.М.Смірнова, В. Ю.Сорокіна,
О.Г. Ісакієва, О.Г.Гайдучок. Xарків: ХНУБА, 2019. 68 с.
2.Методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектування
систем водовідведення з дисципліни «Основи комплексного проектування систем
водопостачання та водовідведення»
для студентів
спеціальностей 192
«Будівництво та цивільна інженерія» та 194 «Гідротехнічне будівництво, водна
інженерія та водні технології» 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 194
«Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» / Укладачі: Епоян
С.М., Смірнова Г.М., Сорокіна В.Ю. , Ісакієва О.Г.- Харків: ХНУБА, 2018,- 98 с.
3. Методичні вказівки до виконання самостійної, індивідуальної роботи та
курсового
проектування систем водовідведення з дисципліни «Основи
комплексного проектування систем водопостачання та водовідведення» для
студентів - магістрів спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та194
«Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»/ Укладачі: Епоян
С.М., Смірнова Г.М., Сорокіна В.Ю. , Ісакієва О.Г.- Харків: ХНУБА, 2018,- 12 с.
4. Методичні вказівки для проведення практичних занять і виконання
індивідуального завдання з дисципліни: «Інженерне обладнання будівель» підрозділ
«Водопостачання і каналізація» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та
містобудування» всіх професійних спрямувань / Укладачі: А.А. Тітов, О.Г. Ісакієва,
В.Ю. Сорокіна, О.Г. Гайдучок. – Харків: ХНУБА, 2019 р. – 53 с.
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5. Ісакієва О.Г. Розширений план лекцій з дисципліни «Вступ до фаху».
13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова
1. Абрамов Н. Н. Водоснабжение. Учебник для вузов. Изд. 2-е,перераб. и доп /
Н.Н. Абрамов. – М.: Стройиздат, 1974. - 480 с.
2. Водоснабжение / [А.Я. Найманов, С.Б. Никиша, Н.Г. Насонкина и др.] –
Донецк: ООО «Норд Компьютер», 2006. – 654 с.
3. Орлов В.О. Водопостачання та водовідведення / В.О. Орлов, Я.А. Тугай,
А.М. Орлова . – Рівне: Знання, 2011. – 360 с.
4. Тугай А.М. Розрахунок і проектування споруд систем водопостачання:
Навч. посібник / А.М. Тугай, В.О. Терновцев, Я.А. Тугай.- К.: КНУБА, 2001. – 256 с.
5. Тугай А.М. Водопостачання: Підручник / А.М. Тугай, В.О. Орлов. – К.:
Знання, 2009.– 735 с.
6. Епоян С.М. Водопостачання та очистка природних вод: Навчальний
посібник / [С.М. Епоян, В.Д. Колотило, О.Г. Друшляк та ін.]. – Харків: Фактор, 2010.
– 192 с.
7. ДБН В.2.5.-74: 2013. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні
положення проектування. – К.: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України, 2013.– 172 с.
8. ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація зовнішні мережі та споруди основні
положення. Проектування. -Київ: Мінрегіон, України, 2013.
9. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»:
ДСанПіН 2.2.4-171-10: затв. Міністерством охорони здоров'я України. Наказ N 400
від 12.05.2010 : чинний з 01.06.2010 р.
10. Проектування і розрахунок водопровідних очисних споруд систем
господарсько-питного водопостачання з поверхневих водних джерел: Навч.
посібник / [С.М. Епоян, І.Л. Копелевич, О.Г. Друшляк та ін.]: під ред. С.М. Епояна. –
Харків: СПД-ФО Федорко М.Ю., 2006. – 204 с.
11. Исакиева О.Г., Прожега А.А. Использование самопромывных фильтров
для очистки воды в различных отраслях народного хозяйства//Науковий вісник
будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. – 2016.– № 4(86). – С. 235 – 239.
12. Чмелев И.Ю., Исакиева О.Г., Сорокина В.Е. Применение напорной
флотации в водоподготовке// Збірник наукових праць,- Одеса: Вісник ОДАБА.2017.-№68.-С.173-178.
13. Полимерные трубы для устройства канализационных сетей/ Эпоян С.М.,
Исакиева О.Г., Сорокина В.Е., Айрапетян Т.С., Клейн Е.Б.// Матер. Х1 міжнар.
наук.-техн. інтернет-конф. «Застосування пластмас у будівництві та міському
господарстві». (25 листопада-25 грудня 2013г., м. Харьков): ХНУМГ ім. О.М.
Бекетова. – Харків, 2014. – С.106-109.
14. Установки горизонтально-направленного бурения – инновационный
способ прокладки и ремонтно-восстановительных работ для водоканалов/ Смирнова
Г.Н., Сорокина В.Е., Исакиева О.Г.//Матеріали науково-практичної конференції
«Меліорація та водовикористання», 27 жовтня 2017р.-м.Дніпрорудне, 2017.–С.37-39.
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15. Пластиковые колодцы – достойная альтернатива железобетонным и
бетонным колодцам/ Смирнова Г.Н., Сорокина В.Е., Исакиева О.Г., Диденко Ю.В.,
Ворошилина Я.А. // Матеріали УІІІ науково-практичної конференції «Меліорація та
водовикористання – зрошення – Потужний фактор розвитку садівництва і
виноградарства». Новотроїцьке УВГ – м. Мелітополь: ФОП Ландар С.М., 19 жовтня
2018 р., С.27-28.
16. Улаштування сучасних колодязів на мережі водовідведення/ Сорокіна
В.Ю., Ісакієва О.Г.// Тези доповідей 74-ої науково-технічної конференції
Харківського національного університету будівництва та архітектури. – Харків:
ХНУБА. – 2019. – С.138-139.
Допоміжна
1. Грабовский П.А. Очистка природных вод: Учебное пособие / П.А.
Грабовский, Г.М. Ларкина, В.И. Прогульный, - Одесса: ОГАСА, 2003. – 267с.
2. Журба М.Г. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений: в 3т.
Т2. Очистка и кондиционирование природных вод. – Изд. 3-е, перераб. и доп.:
Учебное пособие / [М.Г. Журба, Л.И. Соколов, Ж.М. Говорова]. – М.: Изд. АСВ,
2010.– 532 с.
3. Куликов Н.И. Теоретические основы очистки воды: Учебное пособие / [Н.И.
Куликов, А.Я. Найманов, Н.П. Омельченко, В.Н. Чернышев]. – Донецк: Издат.
«Ноулидж» (Донецкое отделение), 2009. – 298 с.
4. Николадзе Г.И. Технология очистки природных вод: Учебник /
Г.И. Николадзе. - М.: Высш. шк., 1987. - 479с.
5. Епоян С.М. Спеціальні методи очистки природних вод: навчальнометодичний посібник / [С.М. Епоян, І.Л. Копелевич, О.Г.Друшляк та ін.]. – Х.:
ХДТУБА, 2007. – 63 с.
6. Крамаренко Л.В. Технологія очищення природних вод: Навчальний
посібник. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 145 с.
7. В.О. Шадура Водопостачання та водовідведення: Навчальний посібник /
[В.О. Шадура, Н.В. Кравченко]. – Рівне: НУВГП, 2018. – 343 с.
8. Мацієвська О.О. Водопостачання і водовідведення. – Львів: Львівська
політехнніка, 2015. – 144 с.
9. Орлов В.О. Водозабірні споруди. Навчальний посібник / [В.О. Орлов, С.М.
Назаров, А.М. Орлова]. - Рівне: НУВГП, 2010. - 167 с.
10. Колотило М.І. Труби, фасонні деталі, арматура та обладнання систем
зовнішнього водопостачання і каналізації: Довідковий посібник / [М.І. Колотило, І.В
Корінько, І.Л. Копелевич та ін.]. – Харків, 2004.
11. Шевелев Ф.А. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб
/ Ф.А Шевелев, А.Ф. Шевелев. – М.: Стройиздт, 1984. – 116 с.
14. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
1.
Бібліотека Харківського національного університету будівництва та
архітектури (ХНУБА). Для студентів денної форми навчання.
2.
Філія бібліотеки ХНУБА. Для студентів заочної форми навчання.
3.
Електронна читальна зала бібліотеки ХНУБА.
4.
Комп’ютерний клас кафедр ВКГ ХНУБА.
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