
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
  
1. Шифр. ПП304.  
2. Назва. «Водопостачання. СПРВ» 

3. Тип. Нормативна 
4. Рівень вищої освіти. 1. 
5. Рік навчання. 3 
6. Семестр. 6. 
7. Кількість кредитів ЄКТС. 6,0 
8. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Шадура В.О. канд. техн. 

наук, доц. 
9. Результати навчання: Здобуття знань про характеристики об’єктів 

водопостачання в населених пунктах, принципи їх роботи, схеми і 
обладнання сучасних водопровідних мереж, конструкції, способи 
прокладання та методи розрахунку водопровідних мереж, величини і 
параметри, які характеризують їх роботу, засоби безпечної технічної 
експлуатації водопровідних мереж. Здобуття  умінь виконувати 
інженерні розрахунки, розробляти робочу документацію основних 
елементів систем  водопостачання, здійснювати будівництво зовнішніх 
мереж і споруд водопостачання. та технічний контроль за виконанням 
робіт. 

10.  Форми організації занять:навчальне заняття, самостійна робота, 
підготовка, контрольні заходи. 

11.  Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: 
Перелік дисциплін, засвоєння яких студентами необхідне для вивчення 
даної дисципліни: "Технiчна механiка рiдини та газу", „Інформатика та 
комп’ютерна техніка ”, „Інженерна графіка”,  „ Інженерна геодезія”, 
„Інженерна гідравліка”,  „Технологія будівельного виробництва ”, 
Застосування КОМПАС у проектуванні водопостачання і 
водовідведення (спеціалізація)» " Насоснi і повітродувні станції". 

 12. Зміст: Системи водопостачання. Схеми водопостачання при 
використанні підземних та поверхневих вод. Схеми промислового 
водопостачання. Системи протипожежного водопостачання. Класифiкацiя 
СПРВ, їх елементи. Основні схеми СПРВ. Зонування СПРВ. Визначення 
розрахункових режимів та витрат води, що відбираються і подаються в 
СПРВ. Водоводи і водопровідні мережі. Їх типи, основні принципи 
проектування. Трасування водоводів та водопровідних мереж. Вузлові 
відбори на водопровідних мережах. Попередній розподіл потоків. Основи 
гідравлічних розрахунків СПРВ. Напiрно-регулювальнi споруди. Їх 
класифікація. Конструкції i основи розрахунків. Особливості розрахунків і 
конструювання резервуарів чистої води  та гiдропневмоустановок, 
водонапірних башт і колон. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Рекомендовані джерела: 
1. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. ДБН В.2.5.-74:2013. 

2.  Хоружий П.Д., Ткачук О.А. Водопровiднi системи i споруди. - К.: Вища 
школа, 1993. 

3.  Ткачук О.А., Шадура В.О. Водопровiднi мережi. – Рівне: НУВГП, 2010. 

14. Заплановані види навчальної діяльністі та методи викладання:28 
год. лекцій, 28 год. практичних, 8 год. Лабораторних, 116 год. Самостійна 
робота, всього 180 год. 

Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій:  лекції, пратичні заняття, робота 
над курсовим проектом (презентація,  дискусія, моделювання ситуацій). 

15. Методи і критерії оцінювання: Оцінювання здійснююється за 
шкалою ЄКТС: поточний контроль - контрольні завдання, усне опитування, 
контроль виконання розділів курсового проекту;  модульний контроль - 
комп’ютерне тестування;  підсумковий контроль – письмовий екзамен. 

16. Мова навчання. Українська. 
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Code: ПП304. 
2. Title: _Water supply and sewerage. SSWD 

3. Type: Regulatory. 

4. Higher education level: І . 

5. Year of study, when the discipline is offered: 3. 

6. Semester when the discipline is studied: 63. 

7. Number of established ECTS credits: 6.0. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: 
___________ Shadura V.O. Ph. D. in Engineering Science, assistant professor. 

9. Results of studies: 
Gaining knowledge about the characteristics of water supply facilities in the settlements, how they 
work,, methods and equipment of modern water supply networks, construction, methods of laying 
and the methods of calculation of water supply networks, the quantities and parameters that 
characterize their work, the means of safe technical operation of water supply networks. Obtaining 
skills to perform engineering calculations, develop working documentation of the main elements of 
water supply systems, to build external networks and constructions water supply. and technical 
supervision of execution of works. 

10. Forms of organizing classes: learning session, independent work, practical training, 

control measures …; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
The list of disciplines mastering of which is necessary for students study-ing this subject: 
Engineering Geology, Engineering geodesy, Informatics and computer technology , Engineering 
hydraulics , Technology of building production , The use of the COMPASS in the design of 
water supply and sanitation (specialization)Technical mechanics of liquid and gas. 

 12. Course contents:  The water supply system. The water supply scheme when using 
underground and surface waters. Schemes industrial water supply. System fire water supply. 
Classification of supply system of water distribution (SSWD), their elements. Zoning  of SSWD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The definition of design conditions and water consumption, selected and served in SSWD. Water 
lines and water mains. The trace of water pipelines and water supply networks. Key extractions 
for water supply networks. The preliminary allocation of flows. Fundamentals of hydraulic 
calculations of SSWD. Pressure regulating facilities. Their classification. Design and bases of 
calculations. The peculiarities of calculation and design of clean water tanks and hydro air 
mounting, water towers and columns. 
13. Recommended educational editions:  

1. Water. External networks and facilities. DBN. 2.5. 74:2013 
2. Khoruzhii, P. D., Tkachuk, A. A. Water supply system and facilities. - K.: Higher school, 
1993. 
3. Tkachuk A. A., Shadura V. A. Water network. – Exactly: NUWEE 2010.-146 C. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
28 hour. lectures, 28 hours. practical, 8 hour. Laboratory, 116 hours. Independent work, only 180 

hours. 

A combination of traditional and non-traditional methods of teaching, use of innovative 

technologies: lectures, Pratic classes, work on the course project (presentation, discussion, 

simulation). 

15. Forms and assessment criteria: 
Evaluation stesnyatsya on a scale ECTS: monitoring - quizzes, oral questioning, the monitoring 

of implementation of sections of the course project, modular control - computer testing final 

control – written examination. 
16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


