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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Інтенсифікація роботи 
водопровідних і водовідвідних мереж» розроблена 
відповідно до ОНП за спеціальністю 192 – «Будівництво та 
цивільна інженерія» для здобувачів вищої освіти третього 
(освітньо-наукового) рівня підготовки і охоплює всі змістові 
модулі з кількістю академічних годин, передбачених 
навчальним планом. Дисципліна вибіркова. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є способи та 
методи реконструкції та інтенсифікації роботи мереж 
водопостачання та водовідведення. 

Навчальна дисципліна базується на знаннях студентів, 
отриманих під час вивчення навчальних дисциплін: 
«Іноземна мова», «Технологія роботи над дисертацією». 

Знання, отримані під час вивчення даного курсу, необхідні 
для виконання кваліфікаційної роботи на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії. 
 

 

АНОТАЦІЯ 

Життєзабезпечення сучасних населених пунктів 
обов’язковo включає системи водопостачання та 
водовідведення. В цих системах наймасштабнішими та 
енергомісткими є водопровідно-каналізаційні мережі та 
споруди на них. Тому одним з пріоритетних напрямів 
підвищення благоустрою населених пунктів є реконструкція 
та інтенсифікація роботи мереж водопостачання та 
водовідведення. 

Ключові слова: водопостачання, водовідведення, 

водопровідні мережі, каналізаційні мережі, насосні станції, 
режими роботи, експлуатація. 

 

 

ABSTRACT 
Life support of modern settlements must include water 

supply and sewage systems. The water supply and sewerage 

networks and structures are the largest and most power-intensive 

in these systems. Therefore, the reconstruction and 
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intensification of work the water supply and sewerage networks 

is one of the priority areas for the settlements improvement.  

Keywords: water supply, sewage, water supply networks, 

sewerage networks, pumping stations, operating modes, 

exploitation. 

 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 
показників 

Галузь знань, спе-

ціальність, спеці-
алізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

денна 
форма 

заочна 
форма 

Кількість 
кредитів – 3 Галузь знань: 

19 «Архітектура і 
будівництво» 

Спеціальність: 
192 «Будівництво 

та цивільна 
інженерія» 

Рівень вищої 
освіти: третій 

(освітньо-

науковий) 

За вибором 
Рік підготовки: 

Модулів – 1 2-й 2-й 

Змістових 
модулів – 2 

Семестр: 
4-й 4-й 

Загальна кількість 
годин – 90 

Лекції: 
14 год 2 год 

Тижневих годин 
для денної форми 

навчання: 
аудиторних – 4 

самостійної 
роботи – 6 

Практичні: 
16 год 8 год 

Сам. робота: 
60 год 80 год 

Вид контролю: 
залік 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних 
занять до самостійної роботи становить: для денної форми 
навчання – 33% до 67%, для заочної форми навчання – 11% 

до 89%. 

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

Мета викладання навчальної дисципліни – оволодіння 
поглибленими професійними знаннями в області наладки та 
інтенсифікації роботи мереж водопостачання та 
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водовідведення, використання сучасних методик та підходів 
для вдосконалення режимів роботи, обґрунтоване прийняття 
рішень для підвищення ефективності та надійності роботи 
мереж та споруд на них. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант 
повинен знати: системи та схеми мереж водопостачання та 
водовідведення; причини зниження ефективності роботи 
мереж та споруд на них; методи проведення робіт з 
дослідження діючих водопровідно-каналізаційних мереж; 
напрями, методи та способи вдосконалення роботи мереж 
водопостачання та водовідведення. 

Аспіранти повинні вміти: виявляти причини 
незадовільної роботи мереж водопостачання та 
водовідведення та приймати науково обґрунтовані рішення 
з інтенсифікації їх роботи реконструкції. 

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль 1. «Інтенсифікація і реконструкція роботи 
водопровідних і водовідвідних мереж». 

Змістовий модуль 1. «Інтенсифікація і реконструкція 
роботи систем подачі та розподілу води». 

Тема 1. Аналіз роботи діючих систем подачі та 
розподілу води. 

Визначення розрахункових витрат. Насосні станції. 
Водоводи та мережі. Манометрична зйомка водопровідної 
мережі. Сумісна робота елементів системи подачі та 
розподілу води. 

Тема 2. Способи збільшення подачі води. 

Безбаштові системи водопостачання. Баштові системи 
водопостачання. Системи водопостачання з вузловим 
регулюванням. 

Тема 3. Енергоефективність в системах подачі та 
розподілу води. 
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Вибір оптимального графіка роботи насосів, що живлять 
водопровідну мережу. Методи регулювання роботи 
насосних агрегатів. Методи управління насосними 
станціями. 

Тема 4. Автоматизація роботи систем подачі та 
розподілу води. 

Поняття про автоматизовану систему управління. 
Основні завдання. Економічна ефективність впровадження 
автоматизованої системи управління роботою водопроводу. 

Змістовий модуль 2. «Інтенсифікація і реконструкція 
роботи водовідвідних мереж». 

Тема 5. Обстеження та паспортизація водовідвідних 
мереж. 

Завдання та методи обстеження та паспортизації 
водовідвідних мереж. Розробка заходів для забезпечення 
нормальної роботи водовідвідних мереж. Збільшення 
пропускної здатності каналізаційних колекторів. 
Реконструкція каналізаційних насосних станцій. 

Тема 6. Безтраншейні методи прокладки та 
відновлення трубопроводів. 

Основні методи прокладання та реконструкції 
трубопроводів безтраншейним способом. Вибір 
безтраншейного способу прокладання труб. Проколювання 

та пробивання. горизонтальне направлене буріння. Щитова 
проходка. Методи відновлення мереж водовідведення. 

Тема 7. Експлуатація водопровідних та водовідвідних 
мереж. 
Планово-попереджувальні ремонти. Організація 
експлуатації насосних станцій. Організація експлуатації 
насосних станцій. організація поточного та капітального 
ремонтів. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьо-

го 
л п/з с/р 

усьо-

го 
л п/з с/р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. «Інтенсифікація і реконструкція роботи 
водопровідних і водовідвідних мереж» 

Змістовий модуль 1. «Інтенсифікація і реконструкція 
роботи систем подачі та розподілу води» 

Тема 1. Аналіз 
роботи діючих 
систем подачі та 
розподілу води 

10 2  8 12   12 

Тема 2. Способи 
збільшення 
подачі води 

12 2 2 8 13  2 11 

Тема 3. Енерго-

ефективність в 
системах подачі 
та розподілу 
води 

15 2 4 9 15 2 2 11 

Тема 4. Автома-

тизація роботи 
систем подачі та 
розподілу води 

13 2 2 9 11   11 

Разом за мод. 1 50 8 8 34 51 2 4 45 

Змістовий модуль 2. «Інтенсифікація і реконструкція 
роботи водовідвідних мереж» 

Тема 5. Обсте-

ження та паспо-

ртизація водо-

відвідних мереж 

13 2 2 9 13  2 11 

Тема 6. Без-

траншейні 
методи прок-

ладки та віднов-

13 2 2 9 12   12 
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лення трубопро-

водів 

Тема 7. Експлу-

атація водо про-

відних та водо-

відвідних мереж 

14 2 4 8 14  2 12 

Разом за мод. 2 40 6 8 26 39 0 4 35 

Усього годин 90 14 16 60 90 2 8 80 

 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 

Визначення фактичного 
водоспоживання в населеному 
пункті 

2 - 

2 

Визначення розрахункових витрат 
води в мережі за результатами 
натурних досліджень 

2 2 

3 
Моделювання водопровідних 
мереж 

2 2 

4 

Обґрунтування заходів з 
енергоефективності насосних 
станцій 

2 2 

5 
Вдосконалення топології 
водопровідних мереж 

2 - 

6 
Підвищення надійності роботи 
мереж 

2 - 

7 
Моделювання водовідвідних 
мереж 

2  

8 

Проектування інженерних мереж 
через штучні та природні 
перешкоди 

2 2 

 Разом 16 8 
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6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної 
форми навчання: 

* підготовка до аудиторних занять: 0,5 год × 30 год = 15 год; 

* підготовка до контрольних заходів: 6,0 год × 3 кредити = 
18 год; 

* поглиблене опрацювання тем змістових модулів – 27 год. 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної 

форми навчання: 

* підготовка до аудиторних занять: 0,5 год × 10 год = 5 год; 
* підготовка до контрольних заходів: 6,0 год × 3 кредити = 
18 год; 
* поглиблене опрацювання тем змістових модулів – 57 год. 

 

6.1. Теми для самостійної роботи студентів 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 
Особливості функціонування СПРВ 
в сучасних умовах 

3 6 

2 
Техніко-економічна оцінка 
ефективності СПРВ 

3 6 

3 
Застосування протипожежних 
водопроводів в населених пунктах 

3 6 

4 Модель відбору води з мережі 3 6 

5 
Визначення п’єзометричних відміток 
та вільних напорів у мережах 

3 7 

6 

Сучасне програмне забезпечення для 
розрахунку мереж водопостачання 
та водовідведення 

3 6 

7 
Нагляд за будівництво та приймання 
в експлуатацію мереж 

3 7 

8 
Охорона праці та техніка безпеки 
при експлуатації мереж 

3 7 

9 Обстеження та паспортизація мереж 3 6 

 Разом 27 57 
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7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

При викладанні навчальної дисципліни використовується 
інформаційно-ілюстративний метод навчання із 
застосуванням: 
1. Лекційний курс проводиться із застосуванням ТЗН 
(комп’ютера, проектора), відеороликів, електронних 
посібників, плакатів, роздаткового матеріалу. 

2. Практичні заняття проводяться із застосуванням ТЗН 
(комп’ютера, проектора), необхідних роздаткових 
матеріалів, плакатів, схем, таблиць чи їх електронних 
аналогів. 
3. Консультації. 
4. Самостійна робота студентів. 

 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Контрольні завдання за змістовими модулями включають 

тестові питання (тести трьох рівнів складності). Контроль 
проводиться: з лекційного матеріалу – шляхом перевірки 
конспектів; з практичних робіт – шляхом перевірки звітів; з 
самостійної роботи – шляхом перевірки звітів. Звіти можуть 
представлятися в електронному або в друкованому варіанті. 

Підсумковий контроль знань відбувається за 
результатами поточного контролю. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали 
оцінки. 

 

 

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Модуль 1.  Сума Змістовий модуль 1.  Змістовий модуль 2. 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

100 
15 14 14 14 15 14 14 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 

зараховано 

82-89 

74-81 

64-73 

60-63 

35-59 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 
не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
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