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ВСТУП 

Методичні вказівки для виконання кваліфікаційної бакалаврської 

роботи здобувачами вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем 

мають за мету систематизацію та упорядкування вимог до змісту, 

виконання та оформлення кваліфікаційних робіт спеціальності 194 – 

«Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». 

Кваліфікаційна робота передбачає розробку технічного завдання 

на об’єкт проектування, яким виступає окремий елемент системи, з 

детальним його проектуванням та з техніко-економічним 

обґрунтуванням прийнятих рішень. 

Кваліфікаційна робота має за мету систематизувати знання, 

розширити і закріпити професійні уміння та навички щодо вирішення 

завдань, максимально наближених до умов виробництва. Він є 

самостійною творчою роботою, що повинен бути виконаний 

відповідно до вимог освітньо - кваліфікаційної характеристики 

випускника вищого навчального закладу та відображати рівень його 

професійної підготовки. 

Кваліфікаційні роботи здобувачами вищої освіти за першим 

(бакалаврським) рівнем зі спеціальності 194 – «Гідротехнічне 

будівництво, водна інженерія та водні технології» повинні бути 

самостійною завершеною інженерною розробкою. 

Оформлення та зміст документації – відповідати рівню 

технічного проекту згідно вимог «Єдиної системи програмної 

документації» (ЄСПД) або «Єдиної системи конструкторської 

документації» (ЄСКД), залежно від типу об’єкту розробки. 
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Початок роботи над кваліфікаційною роботою співпадає з 

переддипломною практикою. На цьому етапі здобувач вищої освіти 

згідно із завданням здійснює підбір необхідної документації, що у 

подальшій безпосередній роботі над проектом стане підґрунтям для 

його виконання. 

У методичних вказівках висвітлена  послідовність виконання та 

тематика кваліфікаційних робіт, основні вимоги до змісту, обсягу, 

структури, до оформлення кваліфікаційної роботи бакалавра. 

 

 

1. Мета, завдання та особливості виконання 

кваліфікаційноїбакалаврської роботи 

 

Виконання кваліфікаційної (бакалаврської) роботи та її 

прилюдний захист перед екзаменаційною комісією (ЕК) – це 

завершальний етап підготовки бакалаврів за освітньо-професійною 

програмою «Гідроінформатика», що призначена для узагальнення та 

закріплення знань, отриманих здобувачем вищої освіти (ЗВО) під час 

навчання в закладі вищої освіти, та визначення рівня його 

спроможності виконувати посадові обов’язки на посадах. 

Виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи передбачено 

навчальним планом у 8 семестрі. ЗВО відводиться 9 кредитів ЕСТS 

(270 годин). 

Кваліфікаційна бакалаврська робота є самостійною проектною 

роботою, що систематизує, поглиблює та розширює теоретичні та 

практичні знання за ОП спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, 

водна інженерія та водні технології», вирішенні технічних, 

економічних та виробничих завдань,  містить елемент наукових 

досліджень, що має внутрішню єдність і відображає хід і результати 

розробки обраної теми. Бакалаврська робота є кваліфікаційною 

роботою, виконаною особисто ЗВО (бакалавром), і являє собою 

закінчену інженерну розробку. Робота містить запропоновані автором 

для прилюдного захисту обґрунтовані теоретичні результати, що 

характеризується єдністю змісту та практичною значущістю. Робота 

бакалавра повинна: 

- відповідати сучасному рівню розвитку науки, а її тема бути 

актуальною; 

- відбивати як загальнонаукові, так і спеціальні методи наукового 
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пізнання, правомірність використання яких всебічно обґрунтовується 

у кожному конкретному випадку їх використання; 

- містити принципово новий матеріал, що включає опис нових 

фактів, явищ і закономірностей або узагальнення раніше відомих 

положень з інших наукових позицій або у зовсім іншому аспекті. 

Виконання бакалаврської роботи має на меті досягнення таких 

цілей:  

- систематизацію, закріплення теоретичних та практичних знань з 

питань проектування, будівництва та експлуатації водогосподарських 

об’єктів, управління водними ресурсами в межах водогосподарського 

об'єкта  та інше; 

- розвиток навичок самостійної дослідницької роботи бакалавра 

при вирішенні складних інженерних задач; 

- вміння здійснювати обробку його результатів  та впроваджувати 

отримані данні у практику гідротехніки, водогосподарського 

будівництва, управління басейном річки, раціонального використання 

водних ресурсів. 

Для досягнення вказаних цілей в роботі бакалавру необхідно: 

- обґрунтувати актуальність та значущість обраної теми роботи; 

- визначити мету і конкретні завдання дослідження; 

- провести огляд опублікованих за темою дослідження джерел 

літератури та узагальнити зібраний матеріал; 

- вибрати метод (методику) проведення дослідження; 

- проаналізувати виробничо-господарську діяльність об'єкта 

дослідження, виявити проблеми в роботі; 

- виконати техніко-економічне обґрунтування запропонованих 

рішень і сформулювати висновки; 

- логічно викласти матеріал й одержані результати дослідження; 

- належним чином оформити текстову і графічну частини 

бакалаврської роботи для подання матеріалу на кафедру, рецензенту і 

екзаменаційній комісії для її прилюдного (відкритого) захисту. 

Термін виконання бакалаврської роботи - до 50 днів. 

У цей строк входить час на розробку і захист бакалаврської 

роботи на кафедрі, внесення виправлень і додаткових даних, 

рецензування та представлення роботи для прилюдного захисту в ЕК. 

Розробка бакалаврської роботи відрізняється від виробничого 

проектування, так як бакалаври займаються нею в специфічних 

умовах (обмеження часом у обсязі матеріалів, що розробляються, 
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відсутність деяких нормативних матеріалів). 

Але необхідно домагатися, щоб бакалаврська робота була 

максимально наближена до виробничих варіантів і містила реальні 

елементи, що підвищує її якість. 

 

2. Зміст та оформлення бакалаврської роботи 

 

Бакалаврська робота розробляється як одностадійний проект 

відповідно до вимог нормативних документів, що діють на даний час, 

із відповідними посиланнями на них. 

Бакалаврська робота складається з пояснювальної записки та 

графічної частини. 

Пояснювальна записка містить: титульний аркуш, завдання на 

виконання бакалаврської роботи, зміст, паспорт роботи, текстову 

частину, висновки, список літератури, що використовувалась. 

Текстова частина пояснювальної записки складається з вступу, 

загальної частини (природні та господарсько-економічні умови), 

розрахунково-технічного, екологічного та економічного розділів. 

Записка повинна мати нумерацію сторінок, посилання на 

нормативні та інші джерела, що були використані під час 

проектування, а також посилання на графічні матеріали, які додаються 

до роботи. 

Графічна частина складається, як правило, із загальних, планових, 

технічних розділів та креслень.  

 

2.1. Оформлення пояснювальної записки 

 

2.1.1. Пояснювальна записка бакалаврської роботи повинна бути 

обсягом не більше 100 сторінок тексту, без наведення загальновідомих 

положень, що не стосуються питань, які вирішуються в роботі. 

2.1.2. Записка повинна технічно грамотно висвітлювати проблеми, 

програми і завдання, які потрібно вирішувати, вміщувати вихідні дані, 

що необхідні для проектування, прийняті технічні рішення та 

обґрунтування, необхідні природоохоронні, гідравлічні, гідротехнічні, 

технологічні та економічні розрахунки. 

2.1.3. Пояснювальна записка складається із розділів і підрозділів, 

які нумеруються арабськими цифрами. 

2.1.4. Всі розрахунки в роботі виконуються за допомогою 
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лічильних пристроїв, а за необхідності, ілюструються розрахунковими 

схемами. 

2.1.5. Пояснювальну записку бакалавр друкує на одній стороні 

аркушу білого паперу формату А-4. Усі сторінки записки 

нумеруються. 

2.1.6. Графіки та схеми пояснюються підписами, а над таблицями 

розташовують їх назву та номер. Схеми та графіки (якщо вони не 

робляться на комп’ютері) бажано виконувати на міліметровому папері 

формату А-4 або А-3. 

2.1.7. У кінці пояснювальної записки наводиться список 

літератури, що була використана. Відомості про літературу повинні 

бути надані у алфавітному порядку. 

2.1.8. Пояснювальна записка підписується автором роботи. 

 

2.2. Оформлення графічного матеріалу 

 

2.2.1. Графічна частина кваліфікаційної бакалаврської роботи – 

креслення, виконуються або на комп’ютері в одному з графічних 

редакторів, яким володіє ЗВО, з наступною роздруківкою на 

креслярському папері в  прийнятому масштабі олівцем або тушшю, із 

дотриманням відповідних вимог. 

2.2.2. На кожний аркуш формату А-1 наносять рамку поля: – 

згори, знизу, справа 10 мм, зліва 20 мм. У правому нижньому кутку 

аркуша розміщується кутовий штамп кафедри, над яким розміщують 

специфікації, зведені таблиці, умовні позначення, необхідні примітки 

тощо. 

2.2.3. Плани, розрізи, вузли, схеми комплектують на аркуші таким 

чином, щоб максимально використати його площу. 

2.2.4. Деталі однієї споруди наводять на тому ж аркуші, що й 

головні проекції або, як виняток, на окремому аркуші. 

2.2.5. Штриховку та умовні графічні позначення на кресленнях 

виконують відповідно до вимог з оформлення проектної документації. 

2.2.6. На план-схемах водогосподарських об’єктів, річкових 

басейнів, водосховищ та на кресленнях їх споруд, на поздовжніх 

профілях річок, зрошувальних та осушувальних каналів, колекторно-

скидної мережі, на кресленнях гідротехнічних споруд зображення 

наносять умовними знаками відповідно до діючих стандартів. 

22.7. Розміри на кресленнях проставляють у см або м  над 
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розмірною лінією. 

 

3. Організація робіт з виконання кваліфікаційної (бакалаврської) 

дипломної роботи 

3.1. Вибір теми бакалаврської роботи 

 

Тема кваліфікаційної бакалаврської роботи затверджується 

рішенням кафедри, на якій виконується робота, на підставі реальних 

матеріалів звітів басейнових управлінь водних ресурсів, регіональних 

офісів водних ресурсів та управлінь водного господарства, польових 

вишукувань, робочих проектів об’єктів водогосподарського та 

природоохоронного будівництва, проектів експлуатації систем та 

споруд, матеріалів, які були зібрані студентом під час переддипломної 

(а оптимально і виробничої) практики, а також з урахуванням 

напрямів наукової діяльності керівника роботи. 

Тематика кваліфікаційних бакалаврських робіт, повинна 

відповідати сучасним вимогам, включаючи основні питання, які 

бакалавру з гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних 

технологій необхідно буде вирішувати на виробництві, враховувати 

специфіку майбутнього місця роботи випускника. 

Бажано роботи виконувати на замовлення зацікавлених відомств, 

басейнових управлінь водних ресурсів, регіональних офісів водних 

ресурсів, проектних інститутів, будівельних організацій, фермерських 

господарств, ОТГ тощо. 

У кінцевому варіанті тема бакалаврської роботи погоджується з 

керівником і затверджується наказом ректора університету. 

Рекомендований перелік тем кваліфікаційних (бакалаврських) 

дипломних робіт наводиться в додатку 1. 

 

3.2. Збір вихідних матеріалів для виконання кваліфікаційних 

бакалаврських робіт 

 

Під час переддипломної практики бакалавр зобов'язаний 

виконувати програму практики, зібрати всі намічені з керівником 

вихідні матеріали, ознайомитися з виробничими об'єктами, намітити 

можливі варіанти рішення поставлених технічних завдань, підібрати 

нормативні і довідкові дані, пов’язані з тематикою роботи. 

Бакалавр повинен зібрати наступні вихідні дані: 
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1. Характеристика водогосподарського об'єкта (осушувальної або 

зрошувальних системи, річки тощо): а) опис водогосподарського 

об'єкта (визначення району річкового басейну, рельєф, геологія і 

гідрогеологія, ґрунти, рослинність, клімат, гідрологічний режим, 

метеорологічні та гідрологічні дані та інші специфічні характеристики 

об'єкта); б) типологію поверхневих водних тіл; в) референтні 

(початкові) умови; г) ідентифікація поверхневих водних масивів;       д) 

головні водогосподарські проблеми. 

2. Реєстр об’єктів у басейні річки, що охороняються. 

3. План водогосподарського об'єкта. 

4. Екологічний статус водних ресурсів поверхневих та підземних 

вод, мережа моніторингу. 

5. Економічний аналіз використання вод: а) економічний 

розвиток території басейну річки (адміністративної одиниці); б) 

характеристика сучасного водокористування в басейні; в) прогнозні 

тенденції щодо потреб у воді; г) агроекономічна характеристика 

водогосподарського об’єкта. 

6. Виробничо-економічні умови використання та експлуатації 

водогосподарських об’єктів, водосховищ та споруд на них, річок та їх 

характеристик, організації управління басейном річки, організація 

управління водними ресурсами та водогосподарськими системами, 

стисла інженерна характеристика об'єкта. 

7. Поздовжні профілі трас основних лінійних споруд. 

8. Графічні матеріали (плани і розрізи споруд, рекомендовані як 

типові, технологічні карти, схеми виконання робіт тощо).  

 

3.3. Керівництво бакалаврською роботою 

 

Керівниками бакалаврських робіт призначаються доктори та 

кандидати наук, викладачі кафедри або співробітники науково-

дослідних організацій, що ведуть наукові дослідження із залученням 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. 

Керівники бакалаврської роботи зобов’язані: 

1.Видати бакалавру завдання на виконання бакалаврської роботи 

за встановленою формою (додаток ). 

2.Окреслити у завданні зміст пояснювальної записки за розділами 

і приблизний їх обсяг, 

3. Визначити перелік креслень графічної частини роботи. 
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4. Передбачити розділи роботи, за якими необхідно отримати 

консультації на інших кафедрах (консультанти перевіряють 

відповідну частину виконаної роботи і ставлять свій підпис на бланку 

завдання і в кутовому штампі відповідних креслень). 

5. Скласти разом із студентом календарний графік виконання 

роботи. 

6. Періодично перевіряти стан виконання бакалаврської роботи та 

інформувати кафедру. 

7. Перевірити та підписати пояснювальну записку та креслення. 

8. Дати відгук про працю бакалавру під час виконання 

бакалаврської роботи та оцінити її якість. 

 

3.4. Виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи 

 

Упродовж перших днів виконання бакалаврської роботи здобувач 

вищої освіти разом із керівником знайомляться із зібраними під час 

переддипломної практики матеріалами, складають календарний графік 

роботи над бакалаврською роботою, який затверджує завідувач 

кафедри. 

Розробка бакалаврської роботи здійснюється ЗВО, як правило, у 

стінах університету у відведених для цього приміщеннях.  

У процесі виконання роботи бакалавр консультується у керівника 

не менше 2-х разів на тиждень. 

За прийняті в бакалаврській роботі рішення, правильність всіх 

розрахунків та даних відповідає здобувач вищої освіти – автор роботи. 

Виконана бакалаврська робота заслуховуються на засіданні 

кафедри (за 10 днів до захисту ) і виноситься рішення щодо допуску 

до захисту в ЕК. Допуск здобувача вищої освіти до захисту є основою 

для підпису роботи завідуючим кафедрою. 

 

3.5. Перевірка на наявність ознак плагіату (текстових збігів) 

З метою підвищення якості навчання, розвитку навичок коректної 

роботи із джерелами інформації та формування у здобувачів вищої 

освіти навичок сумлінного дотримання вимог наукової етики, 

активізації самостійності та індивідуальності при написанні 

випускних кваліфікаційних робіт перед здачею бакалаврських робіт на 

рецензування проводиться їх перевірка на наявність ознак плагіату 

(текстових збігів). 
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Порядок проведення перевірки текстових документів випускних 

кваліфікаційних робіт, які виконуються здобувачами вищої освіти 

прописаний в Положенні про запобігання плагіату випускних 

кваліфікаційних робіт здобувачів бакалаврського та магістерського 

рівнів вищої освіти в університеті [11].  

За результатами перевірки сервіс Unplag автоматично формує звіт, 

що містить загальний відсоток унікальності авторського тексту, 

посилання на скопійовані джерела, вказує на неоригінальні частини 

тексту, виділяючи їх кольором у звіті. Якщо наявність текстових збігів 

випускової роботи не перевищує 40%, робота може бути допущена до 

рецензування та подальшого захисту. 

У разі перевищення 40% кваліфікаційна робота потребує 

доопрацювання та повторної перевірки. 

За умови перевищення критерію наявності текстових збігів 40% у 

разі повторної перевірки, робота відхиляється, а здобувачу 

призначається нова дата захисту. 

Остаточне рішення про допуск до захисту випускної 

кваліфікаційної роботи приймає екзаменаційна комісія із захисту 

бакалаврських робіт. 

Після проходження перевірки випускної кваліфікаційної роботи 

здобувача вищої освіти на плагіат керівник роботи друкує першу 

сторінку звіту, який формується в сервісі Unplag автоматично, та на 

його підставі складає Акт перевірки (додаток 2, [11]). Ці документи 

вкладаються в роботу (після бланку завдання на випускову 

кваліфікаційну роботу) перед її здачею на рецензію. Наявність Акта у 

випускній кваліфікаційній роботі перевіряється секретарем 

екзаменаційної комісії із захисту випускних кваліфікаційних робіт до 

початку їх публічного захисту. 

 

3.6. Рецензування роботи 

 

Не пізніше, ніж за п’ять днів до захисту в ЕК, за наявності усіх 

підписів на титульному аркуші та кресленнях, разом з направленням 

деканату, бакалаврську роботу подають рецензенту на рецензію. 

У рецензії повинно бути відмічено: 

1. Відповідність виконаного роботи завданню. 

2. Характеристика змісту бакалаврської роботи з виділенням 

оригінальних наукових і ефективних рішень у технологічній, 
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конструкторській, організаційній та економічній частинах 

3. Оцінка якості оформлення пояснювальної записки (стиль, 

грамотність, оформлення) і графічної частини проекту. 

4. Недоліки роботи, конкретні зауваження із посиланням на 

сторінку пояснювальної записки або аркуш креслень 

5. Теоретична підготовка автора роботи і вміння використовувати 

під час навчання знання для вирішення практичних завдань. 

6. Цінність роботи для реального втілення у виробництво. 

7. Відповідність вимогам оформлення проектної документації. 

8. Загальна оцінка роботи (відмінно, добре, задовільно, 

незадовільно) і можливість / доцільність бакалавру присвоєння 

освітньої кваліфікації «Бакалавр з гідротехнічного будівництва, водної 

інженерії та водних технологій». 

 

3.7. Захист кваліфікаційної бакалаврської роботи 

 

Перевірку якості підготовки фахівців, що випускаються і 

доцільність присвоєння їм відповідної освітньої кваліфікації 

«Бакалавр з гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних 

технологій» здійснюється екзаменаційною комісією (ЕК) шляхом 

проведення прилюдного захисту бакалаврської роботи. 

У ЕК подається повністю виконана бакалаврська робота з 

письмовим висновком керівника, рецензією та відомостями про 

успішність (залікова книжка). 

Здобувач вищої освіти – бакалавр протягом 12-15 хвилин 

доповідає зміст своєї бакалаврської роботи (завдання, умови, технічні, 

технологічні рішення, результати досліджень, пошуку та пропозицій 

технологій, організаційні рішення і економічні показники), 

використовуючи при цьому графічну частину. 

Після доповіді бакалавра оголошується / оприлюднюється відгук 

керівника і рецензента на бакалаврську роботу. 

Члени ЕК задають бакалавру-доповідачу питання стосовно 

бакалаврської роботи, з фундаментальних та спеціальних дисциплін 

відповідного рівня вищої освіти та спеціальності. 

Здобувач вищої освіти спочатку дає відповіді на  зауваження 

рецензента - погоджується з ними або відхиляє їх, а потім відповідає 

на питання що були йому задані. 

Після захисту  бакалаврської роботи члени ЕК на закритій нараді, 
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більшістю голосів, виносять рішення щодо оцінки бакалаврської 

роботи та видачу диплома. 

При оцінці бакалаврської роботи враховують практичну цінність, 

ефективність пропозицій, літературну і технічну грамотність, якість 

виконання пояснювальної записки та креслень, зміст доповіді, чіткість 

і повноту відповіді на запитання, практичну та теоретичну підготовку 

доповідача, відгуки керівника та рецензента. 

 

4. Структура бакалаврської роботи 

 

4.1. Рекомендований склaд і коpоткий зміст pозpaхунково-

пояснювaльної зaписки (на прикладі осушувальної системи) 

Вихідними дaними до даного типу бакалаврської роботи є: 

- хapaктеpистикa пpиpодно-істоpичних умов осушувaного мaсиву; 

- топографічний плaн та гpунтово-меліоpaтивнa кapтa 

осушувaльної системи; 

- плaн осушувaної ділянки типового господapствa; 

- aгpоекономічнa хapaктеpистикa господapств-землекоpистувaчів; 

- технічнa хapaктеpистикa тa сучaсний стaн експлуaтaції 

осушувaльної системи тa її елементів; 

- метеоpологічні тa гідpологічні дaні; 

- відомості пpо джеpело зволоження гpунтів; 

- бaлaнсовa вapтість основних фондів системи тa її елементів; 

- види тa обсяги pобіт з поточного pемонту. 

 

Вступ 

1.Зaгaльнa хapaктеpистикa системи 

1.1.Хapaктеpистикa пpиpодно-клімaтичних умов осушеного мaсиву 

Геогpaфічне положення.  

Клімaт.  

Рельєф.  

Геологія тa гідpогеологія.  

Гpунтовий покpив.  

1.2.Агpоекономічнa хapaктеpистикa осушеного мaсиву 

1.3.Технічнa хapaктеpистикa системи тa її елементів 

Водопpиймaч.  

Міжгосподapськa меpежa.  

Господapськa меpежa.  
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Гідpотехнічні споpуди нa системі.  

Меpежa доpіг.  

2.Оpгaнізaція служби експлуaтaції осушувaльної системи 

3.Регулювaння водного pежиму гpунтів нa системі 

3.1.Водний бaлaнс aктивного шapу гpунту 

3.2.Режим зволоження гpунтів нa осушувaльній системі 

3.3.Господapський плaн зволоження гpунтів 

3.4.Системний плaн подaчі води нa зволоження 

4.Реконстpукція тa дооблaднaння осушувaльної системи 

4.1.Реконстpукція осушувaльної системи 

4.2.Гідроінформаційне забезпечення тa оснaщення осушувaльної 

системи 

4.2.1.Експлуaтaційнa гідpометpія 

4.2.2.Гідpомеліоpaтивні тa aгpометеоpологічні спостеpеження 

4.2.3.Беpеговa обстaновкa 

4.2.4.Експлуaтaційні доpоги 

5. Утpимaння тa pемонт осушувaльної системи 

6.Охоpонa пpaці тa безпека в надзвичайних ситуаціях 

6.1.Охоpонa пpaці тa технікa безпеки 

6.2.Охоpонa нaвколишнього сеpедовищa 

7.Економічнa ефективність зaпpоектовaних зaходів 

Додатки 

Список використаної літератури 

4.1.1. Приблизний склaд тa зміст гpaфічної чaстини роботи для 

осушувальної системи  

Гpaфічнa чaстинa роботи повиннa склaдaти 4...5 листів кpеслень, 

схем, гpaфіків. 

Лист №1 - плaн осушувaльної системи, нa якому повинні бути 

покaзaні: водопpиймaч, мaгістpaльний кaнaл тa міжгосподapськa 

меpежa, господapські кaнaли, гідpотехнічні споpуди, гpaниці 

господapств-землекоpистувaчів, гpaниці aдміністpaтивних paйонів, тa 

експлуaтaційних дільниць, службові пpиміщення експлуaтaційних 

дільниць, тpaси експлуaтaційних доpіг, лісосмуги, гідpометpичні 

пости, гідpомеліоpaтивні ствоpи, pепеpи, беpеговa обстaновкa, 

хapaктеpистикa міжгосподapських кaнaлів тa споpуд, умовні 

познaчення. 

Лист №2 - гpунтово-меліоpaтивнa кapтa осушувaльної системи, нa 

якій покaзуються типи гpунтів тa їх водно-фізичні влaстивості, 
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хapaктеpні pівні гpунтових вод, основні кaнaли, гpaниці 

меліоpaтивних paйонів, умовні познaчення. 

Лист №3 - плaн осушувaної ділянки типового господapствa в 

гоpизонтaлях в мaсштaбі 1:10000, нa якому нaноситься 

внутpігосподapськa скиднa тa колектоpно-дpенaжнa меpежa, 

гідpотехнічні споpуди, гpaниці сівозміних ділянок і полів сівозміни, 

номери та площі полів, доpоги, водоміpні пости, свеpдловини для 

спостеpеження зa pівнем гpунтових вод, умовні познaчення. 

Лист №4 - водобaлaнсові pозpaхунки нa осушувaльній системі. Нa 

ньому подaються тaблиці pозpaхунків водного бaлaнсу для кожної 

культуpи сівозміни по місяцях вегетaційного пеpіоду для 

хapaктеpиних pоків зaбезпеченості опaдaми, pозpaхункового pежиму 

зволоження гpунтів під культуpaми, які потpебують зволоження для 

тих же pоків тa суміщені гpaфіки витpaт води нa зволоження і 

гідpогpaфа стоку pічки для pозpaхункових pоків. 

Лист №5 - гpaфік пpоведення зволоження гpунтів нa ділянці 

типового господapствa, який склaдaється нa весь вегетaційний пеpіод 

в pозpізі сівозмінних ділянок. В ньому визнaчaються стpоки 

пpоведення зволоження сільськогосподapських культуp, 

pозpaхунковий модуль зволоження, витpaти тa об’єм води, площі 

зволоження тa основні покaзники. 

Лист №6 - пpофіль мaгістpaльного кaнaлу тa його гілок, нa якому 

нaносяться: відмітки бpовок кaнaлів, днa, хapaктеpних pівнів води, 

pуслових шлюзів-pегулятоpів, похили днa, кілометpaж, попеpечники 

кaнaлу в хapaктеpних місцях, плaн тpaси, тощо. 

Лист №7 - системний гpaфік зaбоpу тa pозподілу води нa 

осушувaльній системі в пеpіод додaткового зволоження. Склaдaється 

в pозpізі декaд нa вегетaційний пеpіод з відобpaженням 

сеpедньодекaдних витpaт води, якa зaбиpaється з джеpелa зволоження 

нa pуслових шлюзaх-pегулятоpaх тa в окpемих кaнaлaх. Нaводиться 

схемa pозподілу води нa системі, нa якій покaзуються pуслові шлюзи-

pегулятоpи, основні кaнaли-зволожувaчі, гідpометpичні пости, 

експлуaтaційні (гідpотехнічні) дільниці. 

Лист №8 - дpенaж нa осушувaльній системі тa схеми зволоження 

осушених земель. Нa цьому листі нaводиться плaн ділянки гончapного 

(кpотового) дpенaжу, окpемі елементи дpенaжних систем, тощо. 

Лист №9 - кpеслення зaпpоектовaних гідpотехнічних споpуд, з 

відобpaженням плaну споpуди, необхідних pозpізів тa детaлей зa 
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погодженням з кaфедpою гідротехнічного будівництва та гідравліки. 

Лист №10 - констpукції водоміpних пpистpоїв тa пpилaдів, в 

вигляді кpеслень пpийнятих водоміpів, aбо водоміpних пpистpоїв з 

пpив’якою до окpемих ствоpів кaнaлів, aбо споpуд нa яких 

пpедстaвлені необхідні pозpізи, нaнесені pозміpи тa висотні відмітки. 

Тaкож слід покaзaти пpинципові схеми pоботи зaстосовувaних 

водоміpних пpилaдів, схеми їх встaновлення, специфікaцію. 

Лист №11 - схеми aвтомaтизіції основних виpобничих пpоцесів, 

водовиміpювaння тa водоpегулювaння. 

Лист №12 - гpaфік експлуaтaційних pобіт тa технологічні кapти їх 

виконaння нa системі. Склaдaється нa кaлендapний pік зa видaми pобіт 

з відобpaженням їх обсягів, мaшин тa мехaнізмів, зaтpaт мaтеpіaлів тa 

pобочої сили, стpоків тa технології виконaння, тощо. 

Лист №13 – технологічні карти на виконання ремонтних робіт на 

системі. 

Лист №14 - техніко-економічні покaзники pоботи осушувaльної 

системи, склaдaються зa погодженням з кaфедpою економіки 

підприємства нa підстaві техніко-економічного обгpунтувaння 

(pозpaхунків) зaпpоектовaних зaходів. 

4.2. Рекомендований склад і короткий зміст розрахунково-

пояснювальної записки (на прикладі зрошувальної системи) 

Вихідними дaними до даного типу бакалаврської роботи є: 

- хapaктеpистикa пpиpодно-істоpичних умов зрошувaного мaсиву; 

- топографічний плaн зрошувaльної системи; 

- aгpоекономічнa хapaктеpистикa господapств-землекоpистувaчів; 

- технічнa хapaктеpистикa тa сучaсний стaн експлуaтaції 

зрошувaльної системи тa її елементів; 

- метеоpологічні тa гідpологічні дaні; 

- відомості пpо джеpело зрошенн гpунтів; 

- техніка та технологія поливів; 

- відомості про засоби обліку води. 

Вступ  

1. Загальна характеристика зрошувальної системи  

1.2. Коротка характеристика природно-історичних і 

агроекономічних умов зрошуваного масиву 

Географічне положення.  

Клімат.  
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Рельєф.  

Ґрунтовий покрив.  

Геологія і гідрологія.  

Джерело зрошення.  

Агроекономічна характеристика.  

1.3. Стан і коротка технічна характеристика зрошувальної системи 

та її елементів 

Загальна характеристика зрошувальної системи. 

Дільниця головного живлення.  

Магістральні та міжгосподарські розподільчі 

канали.Внутрішньогосподарська зрошувальна мережа. 

Водовбірно-скидна і колекторно-дренажна мережа. 

Дорожня мережа. 

Лісосмуги. 

Підсобні підприємства. 

Допоміжні споруди і обладнання. 

Аналіз роботи системи за останні роки і шляхи покращання її 

роботи. 

1.4. Часткова реконструкція та покращання технічного стану 

системи 

1.4.1. Задачі і обґрунтування технічної доцільності реконструкції 

системи 

1.4.2. Опис заходів по реконструкції та удосконаленню технічного 

стану системи 

1.4.3. Інженерні розрахунки по реконструкції 

I-й тип реконструкції: Заміна відкритої мережі каналів в земляному 

руслі залізобетонними лотками чи трубопроводами. 

II-й тип реконструкції: Перехід на широкозахватну дощувальну 

техніку з реконструкцією внутрішньогосподарської мережі. 

III-й тип реконструкції: Додаткове зрошення «кутів» при поливі 

дощувальними машинами кругової дії  

2. Організація експлуатації 

2.1. Задачі експлуатації зрошувальної системи 

2.2. Структура служби експлуатації 

2.3. Штат експлуатаційного персоналу системи 

2.4. Організація експлуатації внутрішньогосподарської 

зрошувальної мережі 

3. Організація і технологія водокористування  
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3.1. Загальні задачі, принципи та методика планування 

водокористування 

3.2. Внутрішньогосподарський план водокористування 

(складається для типового господарства) 

3.3. Проведення внутрішньогосподарського плану 

водокористування 

3.5. Боротьба з втратами води при зрошенні 

3.6. Попередження засолення і заболочування зрошуваних земель, 

поліпшення їхнього меліоративного стану 

3.6.1. Попередження заболочування і засолення земель 

3.6.2. Дренаж зрошуваних земель 

4. Гідроінформаційне дообладнання і оснащення системи 

допоміжними спорудами, устаткуванням, машинами та механізмами 

4.1. Експлуатаційна гідрометрія на системі 

4.2. Гідромеліоративні та агрометеорологічні спостереження 

4.3. Засоби зв’язку і сигналізації 

4.4. Експлуатаційні дороги 

4.5. Лісонасадження 

4.6. Будівлі для служби експлуатації 

4.7. Транспортні засоби, машини, механізми та обладнання 

4.8. Автоматизація управління системою 

4.9. Експлуатація насосних станцій та головних водозаборів 

4.9. Експлуатація  головних водозаборів 

4.10. Експлуатація зрошувальної мережі та гідротехнічних споруд 

4.10.1. Експлуатація відкритих каналів 

4.10.2. Експлуатація гідротехнічних споруд 

4.10.3. Експлуатація закритих трубопроводів та арматури 

4.11. Експлуатація дощувальних машин та установок 

4.12. Утримання та ремонт гідротехнічних споруд 

4.12.1. Постійний нагляд, спостереження, контроль та догляд за 

технічним станом системи 

5. Утримання та ремонт на зрошувальній системі 

5.1. Графік ремонтно-експлуатаційних робіт на системі 

6. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 

6.1. Охорона навколишнього природного середовища 

(об’єм 5…10 с.) 

7. Економічна ефективність запроектованих заходів. 

Список використаної літератури 
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Додатки. 

4.2.1. Приблизний склад та зміст графічної частини роботи для 

зрошувальної системи 

Графічна частина роботи повинна складати 4…5 аркушів креслень, 

схем, графіків, серед яких можуть бути такі: 

Лист № 1 - план зрошувальної системи, орієнтований по сторонах 

світу, на якому показують: джерело зрошення, водозабірну споруду 

(насосну станцію, напірний трубопровід, заспокійливий басейн), 

магістральний канал, міжгосподарську транспортно-розподільчу 

мережу, скидні та колекторно-дренажні канали, гідротехнічні споруди 

(існуючі — чорним кольором, реконструйовані – червоним), точки 

виділу води господарствам, вузли водорозподілу, границі господарств 

- водокористувачів, границі адміністративних районів та 

експлуатаційних дільниць, місця розміщення селища управління 

зрошувальною системою (РУВГ, МУВГ), садиб експлуатаційних 

дільниць; траси експлуатаційних доріг, лінії та пункти зв’язку, 

лісосмуги, гідрометричні пости, гідромеліоративні створи, режимні 

свердловини, репери, експлікація зрошувальних площ, умовні 

позначення та інше. 

Лист № 2 - грунтовно-меліоративна карта зрошуваного масиву, на 

якій показують ґрунтові відмінності та їх водно-фізичні властивості, 

глибини залягання ґрунтових вод, їх мінералізація, границі 

меліоративних районів, тощо. 

Лист № 3 - схема управління системою, на якій показують 

організаційну структуру служби експлуатації, штат системи, його 

підпорядкування, схему диспетчерського обслуговування, об’єкти 

обслуговування, параметри об’єктів обслуговування, їх оптимальні 

величини. 

Лист №  4 - план зрошувальної ділянки типового господарства в 

горизонталях в масштабі 1:10000. На плані необхідно показати точки 

водовиділу, НСП, існуючу та реконструйовану міжгосподарську 

постійну та тимчасову зрошувальну транспорно-розподільчу, скидну 

та колекторну мережі, вузли вододілення, гідротехнічні споруди, 

границі відділень, сівозмін та їх полів, лісосмуги, дороги, водомірні 

пости, свердловини для спостереження за рівнем ґрунтових вод, 

експлікацію зрошуваних площ, умовні позначення. 

Лист № 5 - способи та техніка поливу сільськогосподарських 
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культур, які прийняті в проекті. На цьому аркуші необхідно показати 

схеми розміщення дощувальних машин та можливі напрями їх руху 

при поливі, схеми нарізання тимчасової зрошувальної та поливної 

мережі, елементи техніки поливу, схеми поливу, параметри процесів 

поливу. 

Лист № 6 -  план проведення поливів в типовому господарстві. 

Складається на весь вегетаційний період. В ньому приводяться 

графіки роботи дощувальних машин.  

Лист № 7 - оперативний графік проведення поливів та 

післяполивного обробітку ґрунтів в типовому господарстві. 

Складається для однієї з найбільш напружених декад зрошувального 

періоду. В ньому проводиться ув’язка поливів з роботами по 

нарізуванню (оправленню) тимчасової зрошувальної та поливної 

мережі, а також з післяполивними обробітками ґрунтів. По кожній 

зміні визначається площа поливу, витрати води, площа післяполивної 

обробки ґрунтів, необхідна кількість поливальників, машин та 

механізмів. 

Лист № 8 - диспетчерський графік забору, транспортування та 

розподілу води на зрошувальній системі. Складається подекадно на 

весь вегетаційний період. Приводиться лінійна схема системи, на якій 

показуються та нумеруються точки водовиділу господарствам, вузли 

водо розподілу (водовиділу), головний гідрометричний пост, 

експлуатаційні дільниці, довжина та к.к.д. дільниць каналів між 

вузлами водовиділення. 

Лист № 9 - водомірне обладнання та прилади. На листі показують 

креслення прийнятих водомірів, розрахунки яких приведені в 

пояснювальній записці з прив’язкою до кожного водоміру в 

визначених місцях каналу або споруди. Показують необхідні перерізи, 

розміри споруд, висотні відмітки. Необхідно також показати 

принципові схеми роботи прийнятих водооблікових приладів, схеми 

їх встановлення, специфікацію. 

Лист № 10 - креслення гідротехнічної споруди або насосної станції, 

яка проектується. 

Лист № 11 - Креслення споруд на реконструйованих каналах, 

колодязів для встановлення розподільчої, протиударної та регулюючої 

арматури. Всі споруди повинні мати дані прив’язки. 

Лист № 12 - креслення деталювання закритої мережі господарства 

або її частини. Складається згідно з діючим стандартом. Показуються 
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винесення усіх вузлів, таблиці типових вузлів та специфікація. 

Лист № 13 - графік ремонтно-експлуатаційних робіт на системі. 

Складається на календарний рік. Приводиться склад та порядок 

виконання робіт, механізми, витрати матеріалів, техніка безпеки, тощо. 

Лист № 14 - сумісний графік проведення поливів та технічного 

обслуговування дощувальних машин. Складається для однієї 

сівозмінної ділянки. Приводиться ув’язка технічного обслуговування 

дощувальних машин з планом проведення поливів. 

Лист № 15 - технологічна схема заповнення закритої зрошувальної 

мережі. Приводяться схема мережі та порядок заповнення, а також 

схема і порядок огляду мережі. 

Лист № 16 - схема автоматизації процесів роботи зрошувальної 

системи або її елементів. 

Лист № 17 - креслення засобів електрохімічного захисту споруд та 

трубопроводів від корозії. 

Лист № 18 - креслення гідравлічного клапану зриву вакууму 

сифонних водовипусків конструкції НУВГП, нових конструкцій 

гасителів гідравлічного удару (водо-повітряних ковпаків, колон), 

стояків гідрантів дощувальних машин. 

Лист № 19 - креслення елементів вузлів систем краплинного 

зрошення та мікрозрошення. 

Лист 20 - креслення насосної станції чи головної водозабірної 

споруди. 

Лист № 21 - схема організації моніторингу за технічним станом і 

станом зрошуваних земель. 

Лист № 22 - технологічні карти і схеми виконання доглядових, 

наглядових, регламентних робіт. 

Лист № 23 - креслення системи дренажу на зрошувальній системі. 

Лист № 24 - принципові схеми та креслення спеціальних машин та 

механізмів, обладнання та устаткування для виконання 

експлуатаційних робіт. 

Лист № 25 - схема запровадження інформаційно-дорадчої системи 

на зрошувальній системі з елементами необхідної документації. 

Лист № 26 - економічна ефективність реконструкції та 

впровадження організаційно-технічних рішень і заходів по 

удосконаленню експлуатації зрошувальної системи; економічні 

показники поліпшення експлуатації системи та використання 

зрошуваних земель. 
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4.3. Рекомендований  склад та короткий зміст пояснювальної 

записки (на прикладі басейну річки _____) 

Здобувач вищої освіти повинен зібрати наступні вихідні дані: 

1. Характеристика річкового басейну (суббасейну) річки ______: а) 

опис річкового басейну (визначення району річкового басейну, рельєф, 

геологія і гідрогеологія, ґрунти, рослинність, клімат, гідрологічний 

режим та інші специфічні характеристики об'єкта); б) типологію 

поверхневих водних тіл; в) референційні (колишні) умови; г) 

ідентифікація поверхневих водних тіл; д) головні водогосподарські 

проблеми. 

2. Реєстр об’єктів у басейні річки, що охороняються. 

3. Визначення істотних тисків (водно-екологічні проблеми):  

а) забруднення органічними речовинами; б) забруднення 

поживними речовинами: в) забруднення вод ґрунтів небезпечними 

речовинами;  

г) гідроморфологічні впливи; д) інші істотні антропогенні впливи.  

4. Екологічний статус водних ресурсів поверхневих та підземних вод, 

мережа моніторингу. 

5. Економічний аналіз використання вод: а) економічний розвиток 

території басейну річки (адміністративної одиниці); б) характеристика 

сучасного водокористування в басейні; в) прогнозні тенденції щодо 

потреб у воді; г) інструменти економічного контролю (тарифи, 

окупність, висновки). 

6. Виробничо-економічні умови використання та експлуатації 

водогосподарських об’єктів, водосховищ та споруд на них, річок та їх 

характеристик, організації управління басейном річки, організації 

управління водними ресурсами та водогосподарськими системами, 

стисла інженерна характеристика об'єкта. 

7. Поздовжні профілі трас основних лінійних споруд. 

8. Графічні матеріали (плани і розрізи споруд, рекомендовані як 

типові, технологічні карти, схеми виконання робіт тощо).  

 

Вступ 

1. Загальна характеристика річкового басейну (суббасейну) 

1.1. Опис річкового басейну 

1.1.1. Визначення району річкового басейну 

1.1.2. Рельєф 

1.1.3. Геологія та гідрогеологія 
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1.1.4. Ґрунти 

1.1.5. Рослинність 

1.1.6. Клімат 

1.1.7. Гідрологічний режим 

1.1.8. Специфіка річкового басейну 

1.2. Типологія поверхневих водних об’єктів 

1.2.1. Типологія річок 

1.2.2. Типологія озер 

1.2.3. Типологія штучних або істотно змінених водних об’єктів 

1.3. Референційні (колишні) умови 

1.4. Ідентифікація поверхневих та підземних водних об’єктів 

1.4.1. Ідентифікація поверхневих водних об’єктів 

1.4.2. Ідентифікація підземних водних об’єктів 

1.5. Головні водогосподарські проблеми 

1.6. Реєстр об’єктів, що охороняються 

1.6.1. Перелік територій природно-заповідного фонду 

1.7. Перелік водно-болотних угідь міжнародного значення 

(Рамсарські сайти) 

1.8. Перелік заборів підземних вод 

2. Визначення істотних тисків на водні об’єкти 

2.1. Поверхневі води 

2.1.1. Забруднення органічними речовинами 

2.1.2. Забруднення поживними речовинами 

2.1.3. Забруднення небезпечними речовинами 

2.1.4. Гідроморфологічні зміни 

2.1.5. Інші істотні антропогенні впливи 

2.2. Підземні води 

2.2.1. Забруднення 

2.2.2. Об’єми / запаси підземних вод/ 

3. Організація басейнового управління водних ресурсів 

3.1. Організаційна структура басейнового управління водних 

ресурсів 

3.1.1. Визначення показників для оплаті праці 

3.1.2. Структура управління 

3.1.3. Штати 

4. Регулювання стоку річок та створення штучних водойм 

4.1. Розрахунок гідрографа стоку річки 

4.2. Розрахунок акумулюючого обсягу (об’єму) водосховища 
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4.3. Розрахунок обсягу (об’єму) скиду надлишкових вод 

4.4. Розрахунок сухої ємкості у верхньому б’єфі водосховища 

4.5. Регулювання роботи водосховища 

4.6. Прогноз замулення водосховища 

4.7. Експлуатація водосховища 

4.8. Догляд за річками 

5. Гідроінформаційне обладнання та оснащення басейну річки  

5.1. Експлуатаційна гідрометрія 

5.2. Мережа моніторингу (створи, розміщення, типи) 

5.3. Маркерне забезпечення (берегова обстановка) 

5.4. Експлуатаційні дороги та під’їзди 

5.5. Зв'язок 

6. Економічний аналіз використання вод 

6.1. Економічний розвиток території басейну річки 

6.2. Характеристика сучасного водокористування у басейні річки 

6.2.1. Комунальне господарство 

6.2.2. Промисловість 

6.2.3. Сільське господарство 

6.2.4. Інші водокористувачі 

6.3. Прогнозні тенденцій потреби у воді 

6.3.1. Комунальне господарство 

6.3.2. Промисловість 

6.3.3. Сільське господарство 

6.3.4. Інші водокористувачі 

6.4. Інструменти економічного контролю водних ресурсів 

6.4.1. Окупність використання водних ресурсів 

6.4.2. Тарифи на воду 

7. Програма заходів у басейні річки  

7.1. Поверхневі води 

7.1.1. Заходи, спрямовані на зменшення забруднення органічними 

речовинами 

7.1.2. Заходи, спрямовані на зменшення забруднення поживними 

речовинами 

7.1.3. Заходи, спрямовані на зменшення забруднення 

небезпечними речовинами 

7.1.4. Заходи, спрямовані на покращення / відновлення 

гідрологічного режиму та морфометричних показників (з додатковою 

деталізацією) 
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7.2. Підземні води 

7.2.1. Заходи, спрямовані на зменшення забруднення 

7.2.2. Заходи, спрямовані на виснаження підземних вод 

8. Протипаводковий захист 

8.1. Природні умови формування паводків 

8.2. Стан протипаводкового захисту в басейні 

8.3. Програма комплексного протипаводкового захисту в басейні 

8.4. Прогнозування паводків 

9. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 

9.1. Загальні положення 

9.2. Заходи з техніки безпеки при проведенні пропуску паводку 

9.3. Заходи з техніки безпеки при проведенні оглядових робіт 

9.4. Техніка безпеки при експлуатації водосховищ 

9.5. Розробка заходів з попередження  нещасних випадків на 

виробництві 

9.6. Безпека в надзвичайних ситуаціях 

10. Охорона навколишнього природного середовища 

10.1. Охорона поверхневих та ґрунтових вод 

10.2. Охорона ґрунтів 

11. Економічна ефективність заходів, що проектуються 

Висновки 

Список літератури 

Перелік основних креслень.  

 

4.3.1. Приблизний склад та зміст графічної частини роботи 

для басейну річки 

Лист № 1 - план-схема басейну річки. 

Лист № 2 - поздовжні профілі лінійних споруд, річок та їх 

поперечні перетини. 

Лист № 3 - режим регулювання стоку річок. 

Лист № 4 - конструктивні елементи греблі (гідротехнічної 

споруди). 

Лист № 5 - технологічна карта на ремонт (очищення) 

магістрального каналу. 

Лист № 6 - технологічна схема виконання експлуатаційних робіт 

на водосховищі (гідротехнічної споруди). 

Лист № 7 - календарний план дій. 
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4.4.Приблизний склад пояснювальної записки (на 

прикладі проекту захисту населених пунктів від повеней 

та паводків _____) 

Вступ 

1. Проблема захисту від затоплення гірських населених пунктів 

2. Застосування даних дистанційного зондування землі при 

захисті населених пунктів від повеней та паводків. 

2.1 Етапи комплексного оперативного супутникового 

моніторингу весняних повеней. 

2.1.1 Підготовчий етап. 

2.1.2 Планування супутникових зйомок . 

2.1.3 Багатоканальний потоковий прийом і обробка зйомок повені. 

2.1.4 Тематична обробка і інтерпретація оптичних 

багатоспектральних зйомок повені. 

2.1.5 Розробка інформаційних продуктів . 

2.1.6 Верифікація супутникової інформації по наземним даними. 

2.1.8 Технологія моніторингу повеней. 

2.1.9. Технологія обробки даних Sentinel-1, Landsat-8 і Sentinel-2. 

2.2. Методологічна схема технології моніторингу повеней. 

2.3. Приклад визначення зон затоплення на основі знімків 

modis/terra. 

3. Проектування протипаводкових заходів. 

3.1. Передбачені проектом заходи для захисту населеного пункту.  

3.2. Проектування захисної дамби. 

3.3. Розрахунок кріплення укосів дамби . 

3.4. Гідравлічний розрахунок водорегулюючої споруди . 

4. Технологія виконання робіт. 

4.1. Розрахунок обсягів будівельних робіт. 

4.2. Вибір і обґрунтування способів комплексної механізації 

4.3. Підбір оптимального комплекту машин і механізмів за 

техніко-економічними показниками. 

5. Організація будівництва. 

5.1. Загальні дані . 

5.1.1. Характеристика умов будівництва . 

5.1.2. Підготовчий період. 

5.1.3. Тривалість робіт і послідовність будівництва, календарне 

планування. 

5.2. Методи виконання робіт. 
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5.3. Потреба в основних будівельних машинах, механізмах. 

6. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях . 

6.1. Система організації охорони праці на підприємстві . 

6.2. Виробнича санітарія . 

6.3. Безпека праці при виконанні земляних робіт. 

6.4. Заходи з пожежної безпеки. 

6.5. Надзвичайні ситуації, що можуть спричинитись аваріями на 

гідротехнічних спорудах. 

6.6. Дії населення при стихійних лихах, аваріях та катастрофах. 

7. Визначення кошторисної вартості будівництва. 

7.1. Пояснювальна записка до інвесторської кошторисної 

документації на будівництво. 

7.2. Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта 

будівництва. 

7.3. Об`єктний кошторис.  

7.4…7.5 Локальні кошториси на будівельні роботи. 

8.  Експлуатація  берегоукріплювальних  і  захисно-регуляційних  

споруд. 

8.1. Організація служби експлуатації та її завдання. 

8.2. Експлуатація основних захисних споруд. 

8.2.1. Експлуатація дамб обвалування. 

8.2.2. Експлуатація регуляційних споруд.  

8.2.3. Захист навколишнього природного середовища. 

8.3. Планування та прогнозування протипаводкових заходів. 

Література. 

 

4.4.1. Приблизний склад та зміст графічної частини роботи 

для захисту населених пунктів від повеней та паводків 
Лист №1 - План ділянки будівництва. 

Лист № 2 -  Поздовжній профіль дамби. 

Лист № 3 - Поперечні профілі. 

Лист № 4 - Водорегулююча споруда. 

Лист № 5 - Технологічні схеми кріплення берега річки. 

Лист № 6 - Календарний план будівництва. 

Орієнтовні тематики бакалаврських робіт та їх структура наведені 

у додатку 1. 
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5. Застосування ПК у бакалаврській роботі 

Під час вирішення широкого кола питань, що розглядаються у  

бакалаврській роботі рекомендуються застосовувати ПК з метою 

засвоєння комп'ютерних технологій проектування, підготовки і 

виконання будівельних робіт, широко розповсюджених у практиці 

гідротехнічного будівництва, а  також експлуатації водогосподарських 

споруд та систем. Із цією метою можливо використовувати 

комп’ютерні зали кафедри гідроінформатики, що консультують. 

На комп’ютерах можна вирішувати наступні завдання, що 

необхідні для бакалаврської роботи: 

1. Гідрологічні розрахунки 

2. Вибір року розрахункової забезпеченості. 

3. Розрахунок режиму зрошення і техніки поливу с.- г. культур. 

4. Вибір оптимальних параметрів насосної станції. 

5. Гідравлічні розрахунки елементів ГТС. 

6. Статичний розрахунок елементів ГТС. 

7. Підбір оптимального комплексу машин для виконання робіт. 

8. Складання кошторисної документації. 

9. Розробка креслень. 

У відповідні розділи пояснювальної записки включаються 

розрахунки, що виконанні на комп’ютері. 

 

6. Пам’ятка з організації праці бакалавра 

 

На виконання бакалаврської роботи відводиться обмежений час, а 

тому: 

1. Будьте активні, енергійні, ініціативні. 

2. Менше думайте за відпочинок - більше за роботу.  

Утримуйтесь від не обов’язкових поїздок під час виконання 

бакалаврської роботи. 

3. Виконуйте роботу згідно із завданням та графіком. 

4. Працюйте за щоденним планом робіт. Ведіть діловий записник 

контролю виконання завдань, записів порад керівника та 

консультантів. 

5. Не бійтеся оригінальних самостійних розробок. Виконуйте 

роботу наближено до вимог виробництва. Уявіть собі, що за Вашим 

проектом управляти будете Ви самі. 

6. На консультації приходьте вчасно із заздалегідь 
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підготовленими питаннями та даними про готовність проекту. 

7. Будьте уважні до чужої думки, навіть якщо вона здається Вам 

не слушною. 

8. Ніколи не дратуйтесь, майте терпіння. Стежте за своєю 

лексикою. На захисті не втрачайте бадьорості і вірте в успішний 

захист роботи. 

 

7. Рекомендована література для виконання бакалаврської роботи 

7.1. Навчальна література 

1. Левківський С. С., Падун М. М. Раціональне використання і 

охорона водних ресурсів : підручник. К. : Либідь, 2006. 230 с. 

2. Яцик А. В., Грищенко Ю. М., Волкова Л. А., Пашенюк І. В. 

Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління. К. : 

Генеза, 2007. 360 с. 

3. Сташук В. А., Мокін В. Б., Гребінь В. В., Чунарьов О. В. 

Наукові засади раціонального використання водних ресурсів України 

за басейновим принципом : монографія / За редакцією В. А. Сташука; 

Херсон : Грінь Д.С., 2014. 320 с. 

 4. Волкова Л. А., Басюк Т. О. Водні ресурси, їх використання та 

охорона : практикум. Рівне : НУВГП, 2011. 98 с. 

5. Основні засади управління якістю водних ресурсів та їхня 

охорона : навч. посібник / В. К. Хільчевський, М. Р. Забокрицька, 

Р. Л. Кравчинський, О. В. Чунарьов / за ред. В. К. Хільчевського. К. : 

ВПЦ "Київський університет", 2015. 172. 

6. Водогосподарські розрахунки : навч. посібник. Рівне : НУВГП, 

2011. 78 с. 

7. Водохозяйственные расчёты : регулирование речного стока, 

водохозяйственные и водно-энергетические расчеты : учебное 

пособие / С.Н. Крицкий, М. Ф. Менкель Гидрометиздат : Ленинград, 

1952. 392 с. 

8. Robert J. Abrahart,  Linda M. See, Dimitri P. Solomatine. Practical 

Hydroinformatics: computational intelligence and technological 

developments in water applications. Springer, 2008. 505 p. 

9. Кавешников Н. Т. Эксплуатация и ремонт гидротехнических 

сооружений. М.: Агропромиздат, 1989. 272 с. 

10. Abbott M. B., Minns Anthony W. Computational Hydraulics. 

Gower Technical, 1998. 576 p. 

11. Computer Applications in Hydraulic Engineering. Connecting 

https://www.hpb.com/products?keywords=Abbott%2C+M.+B.%2F+Minns%2C+Anthony+W.
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Theory to Practice / T. M. Walski, T. E. Barnard, S.R. Durrans, M. E. 

Meadows. Haestad Methods, Inc., 2002. 375 p. 

12.  Zoran Vojinovic, Michael B. Abbott. Flood Risk and Social Justice. 

IWA Publishing, 2012. 600 p. 

13. Эксплуатация гидромелиоративных систем / Под ред. 

Н. А. Орловой. К. : Вища школа, 1985. 368 с. 

14. Бадаев Л. И., Донской В. М. Техническая эксплуатация 

гидромелиоративных систем : справочник. М. : Колос, 1992. 270 с. 

15. Гурин В. А., Хайтул Н. В. Технологія ремонтно-

експлуатаційних робіт : навчальний посібник. Рівне : НУВГП, 2010. – 

245 с. 

 

7.2. Нормативна та довідкова література 

1. Водний кодекс України від 6 червня 1995 р. №313. Відомості 

Верховної Ради України. 1995. № 24. 189 с. (із змінами). 

2. Закон України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» від 25 червня 1991 року № 1264-ХІІ. Відомості 

Верховної Ради України, № 25.-1991. 172 с, (із змінами). 

3. Національний план дій з екологічного оздоровлення басейну 

Дніпра: проект / Організація об’єднаних націй / Сайт «UNDP GEF 

Dnipro Basin Environment Programme», 2009. 29 жовтня. 

6. Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження 

нормативів збору за спеціальне водокористування» від 18.05.99. № 

836. Із змін. Верховна рада України. «Загальне законодавство». 

7. ВНД 33-5.5.-08-2001. Річки. Виконання робіт по догляду / 

Держводгосп України. К. : 2001. 31 с. 

8. ДСТУ 7176:2010. Водне господарство. Терміни та визначення 

основних понять. Держспоживстандарт України. К. : 2011. 23 с. 

9. ДСТУ 7177:2010. Водна меліорація. Терміни та визначення 

основних понять. Держспоживстандарт України. К. : 2011. 23 с. 

10. ВНД 33-1.1-14-2001.Інструкція щодо запобігання і реагування 

на надзвичайні ситуації техногенного характеру на водогосподарських 

системах, захисних спорудах, водосховищах. К. : 2001. 34 с. 

11. Положення про запобігання плагіату випускних 

кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти. Рівне : НУВГП, 2017. 

9 с. URL: http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti  

12. ДБН. В.2.4-1-99. "Меліоративні системи і споруди". К. : 1999. 

https://www.iwapublishing.com/taxonomy/term/2600
https://www.iwapublishing.com/taxonomy/term/22666
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti
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13. ДБН А.2.2-1-2003 «Проектування. Склад і зміст матеріалів 

оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і 

будівництві підприємств, будинків і споруд», 2003. 

14. ДБН В.2.4-3-2010. Гідротехнічні споруди. Основні положення. 

Держбуд України, 2010. 

15. Справочник, мелиорация и водное хозяйство. Водное 

хозяйство. М. : Агропромиздат, 1990. 320 с. 

16. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за 

відповідними категоріями. К. : Символ-Т, 1998. 28 с. 

17. Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для 

различных отраслей промышленности. 2 изд. Переработанное. М. : 

Стройиздат, 1982. 528 с. 

18. Вимоги до підготовки рукописів навчальної, наукової, 

навчально-методичної літератури і видання в редакційно-видавничому 

відділі та розміщення в цифровому репозиторії університету. Рівне : 

НУВГП, 2018. 42 с. URL: http://nuwm.edu.ua/strukturni-

pidrozdili/redakcijno-vidavnichij-viddil/documenti  

7.3. Науково-виробнича література 

1. Водна Рамкова Директива ЄС 2000/60/ЄС. Основні терміни та 

їх визначення. К., 2006. 240 с. 

2. Водне господарство в Україні / За ред.. А. В. Яцика, В. М. 

Хорева. К. : Генеза, 2000. 456 с. 

3. Сташук В. А. Еколого-економічні основи басейнового 

управління водними ресурсами / В. А. Сташук. Дніпропетровськ : 

ВАТ Видавництво «Зоря»,2006. 480 с. 

4. Управление трансграничным бассейном Днепра: суббассейн 

реки Припяти : монография / под ред. А. Г. Ободовского, 

А. П. Станкевича и С. А. Афанасьева. К. : Кафедра, 2012. 448 с. 

5. Вишневський В. І. Ріка Дніпро: Наукове видання / К. : 

Інтерпрес ЛТД, 2011. 384 с. 

6. Яцик А. В. Екологічна безпека в Україні. Довідник. К. : Генеза, 

2001. 216 с. 

7. Положення про проведення планово-попереджувальних 

ремонтів меліоративних систем і споруд. К., 2000. 68 с. 

8.  Правила технічної експлуатації меліоративних систем. ДГО 

«Укрводексплуатація». Держводгосп України. К., 2001. 

9. Правила експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду. К. : 

Генеза, 2011. 211 с. 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/redakcijno-vidavnichij-viddil/documenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/redakcijno-vidavnichij-viddil/documenti
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Крім вище названої літератури здобувачі вищої освіти можуть 

користуватися діючими на момент виконання дипломного проекту 

методичними вказівками за кафедральними каталогами, а також 

користуватися інформацією отриманою в Intегnеt. 
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8.  Додатки 

Додаток І 

Рекомендована тематика бакалаврських робіт, які розробляються 

на кафедрі гідроінформатики: 

1. Технічна експлуатація та автоматизація водогосподарських 

споруд та систем. 

2. Організація роботи та удосконалення технічного стану 

________ зрошувальної системи. 

3. Організація роботи та удосконалення технічного 

стану________ осушувальної системи. 

4. Організація роботи басейну річки ________ та розробка заходів 

з протипаводкового захисту  населеного пункту. 

5. Обґрунтування та розробка природоохоронних та 

водоохоронних заходів при реконструкції ділянки зрошення. 

6. Обґрунтування та розробка природоохоронних заходів при 

реконструкції осушувальної системи. 

7. Дослідження конструкцій берегоукріплення та розробка заходів 

захисту берегів річки від розмиву. 

8. Обґрунтування та розробка меліоративних заходів при 

реконструкції ділянки зрошення. 

9. Організація роботи басейнового управління водними ресурсами 

та удосконалення елементів гідротехнічного комплексу. 

10. Дослідження і впровадження технологій захисту населеного 

пункту від підтоплення. 

11. Оцінка стану водного режиму річки та розробка заходів 

захисту населеного пункту від затоплення. 

12. Оцінка впливу поверхневих і ґрунтових вод та розробка 

заходів інженерного захисту сільськогосподарських угідь від 

підтоплення. 

13. Комплексне використання та відтворення водних ресурсів 

басейну річки відповідного басейнового управління. 

14. Організація експлуатації та комплексне використання водних 

ресурсів відповідного водосховища річки. 

15. Розробка інформаційних систем та технологій управління 

водними та земельними ресурсами. 

16. Організація  та вдосконалення технологій будівництва 

гідротехнічних та водогосподарських об’єктів. 

17.Агроландшафтне обґрунтування територій 
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сільськогосподарського призначення. 

18. Боротьба з водною та вітровою ерозією ґрунтів. 

19. Застосування енерго- та ресурсозберігаючих технологій 

зрошення для підвищення ефективності сільськогосподарського 

виробництва. 

20. Техніко-економічне обґрунтування раціонального 

водокористування. 
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Додаток 2 

ВИМОГИ ДО ЗДАЧІ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ В АРХІВ 

 

1. Бакалаврська робота здається у боксі розмірами: довжина — 

34 см, висота -- 4 см, ширина - 3 см (рис.1). 

2. Бакалаврській роботі присвоюються два архівні номери. 

Більший номер пишуть на конверті, менший - на пояснювальній 

записці у лівому верхньому кутку. 

3. Креслення складають вчетверо, кресленням у середину, 

відігнувши куток із штампом, та проставивши номер креслення. 

4. Оформлення конверта: 

всі написи на конверті роблять чорним чорнилом, креслярським 

шрифтом. 

Рис.1. Бокс для  бакалаврської  роботи 
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Додаток 3 

Національний університет 

водного господарства та природокористування 

 

Навчально-науковий інститут водного господарства та 

природооблаштування 

 

Кафедра гідроінформатики 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалаврський 

Галузь знань: 19 «Будівництво та архітектура» 

Спеціальність: 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та 

водні технології» 

Освітньо-професійна програма: 

«Гідроінформатика» 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри гідроінформатики 

_______________С.В. Клімов 

“____” _________________20___року 

 

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я 

НА БАКАЛАВРСЬКУ РОБОТУ СТУДЕНТУ 
_______________________________________________________ 

(прізвище, ім’я,  по батькові) 

1. Тема проекту (роботи)________________________________ 

_______________________________________________________ 

керівник проекту (роботи)________________________________, 

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом вищого навчального закладу від 

“___”________20__року №___ 

2. Строк подання студентом проекту (роботи)________________ 

3. Вихідні дані до проекту (роботи) : ____________________________ 

____________________________________________________________ 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які 

потрібно розробити) __________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових 
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креслень)____________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

6. Консультанти розділів проекту (роботи) 

Розділ 

 

Прізвище, ініціали та посада 

консультанта 

 

Підпис, дата 

 

Завдання 

видав 

Завдання 

прийняв 

    

    

 

7. Дата видачі завдання_________________________________ 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

№ 

з/п 

Назва етапів дипломного 

проекту (роботи) 

 

Строк  виконання 

етапів проекту 

(роботи ) 

Примітка 

 

    

    

    

    

 

 

Студент               ______________  _______________ 

( підпис )          (прізвище та ініціали) 

 

Керівник роботи _____________  ______________                                                  

( підпис )           (прізвище та ініціали) 
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Додаток 4 

Національний університет 

водного господарства та природокористування 

 

Навчально-науковий інститут водного господарства та 

природооблаштування 

 

Кафедра гідроінформатики 

 

Пояснювальна записка 

до кваліфікаційної бакалаврської роботи 

_______________________________________________________ 

(освітньо-кваліфікаційний рівень) 

на тему_________________________________________________ 

 

Виконав: студент ___курсу, групи______ 

_________________________________________ 

прізвище та ініціали) 

 

галузь знань 19 «Будівництво та архітектура» Спеціальність 194 

«Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» 

Освітньо-професійна програма  

«Гідроінформатика» 

 

 

 

 

 

Керівник ___________________________ 

(прізвище та ініціали) 

Рецензент___________________________ 

(прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

 

Рівне 20___ рік 
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Додаток 5 

РЕЦЕНЗІЯ 

на кваліфікаційну роботу 

освітнього рівня перший (бакалаврський) 

зі спеціальності “194 - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та 

водні технології” 

 

виконану на тему: 

_______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

здобувачем вищої освіти ______________________________________ 

                                                            (прізвище, ім’я, по батькові) 

(складається у довільній формі із зазначенням: відповідності КР 

затвердженій темі та завданню на дипломне 

проектування;актуальності теми; реальності КР (його виконання на 

замовлення підприємств, організацій, за науковою тематикою 

кафедри, НДР тощо); глибину техніко-економічного обґрунтування 

прийняття рішень; ступеня використання сучасних досягнень науки, 

техніки, виробництва,інформаційних та інженерних технологій; 

оригінальності прийнятих рішень та отриманих результатів; 

правильності проведених розрахунків і конструкторсько-

технологічних рішень; наявності і повноти експериментального 

(фізичного або математичного) підтвердження прийнятих рішень; 

якості виконання пояснювальної записки, відповідності креслень 

вимогам ДСТУ, ЕСКД; можливості впровадження результатів КР; 

недоліків КР; оцінки КР 4-бальною та сто бальною системою і 

можливості присвоєння здобувачу вищої освіти відповідної 

кваліфікації (формулювання згідно з навчальним планом  відповідно до  

спеціальності). 

Рецензент 

__________________________ ___________ _________________ 

(посада, вчені звання, ступінь)                                 (підпис)                

(ініціали, прізвище) 

Печатка установи, організації рецензента (тільки для зовнішнього 

рецензента) 


