
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
  
1. Шифр. ПП059.  
2. Назва. «Водопостачання і водовідведення» 

3. Тип. Нормативна 

4. Рівень вищої освіти. 1. 

5. Рік навчання. 2 

6. Семестр. 3. 

7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5 

8. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Шадура В.О. канд. техн. 

наук, доц. 

9. Результати навчання: Здобуття знань, забезпечення фахових про   

системи та схеми водопостачання і водовідведення, методи і споруди 

поліпшення якості, подачі і розподілу питної води, методи і споруди 

для транспортування  стічних вод і осадів, основи проектування, 

будівництва і експлуатації  зовнішніх систем водопостачання і 

водовідведення. 

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: "Хімія", "Фізика", "Інженерна геологія", "Інженерна 

геодезія” "Будівельне матеріалознавство", "Технічна механіка рідини і 

газу".  

12.  Зміст: Основні категорії водоспоживачів та їх вимоги до систем 

водопостачання. Вимоги до якості спожитої води. Системи і схеми 

водопостачання. Схеми водопостачання. Системи протипожежного 

водопостачання. Зовнішні водопровідні мережі. Схеми трасування 

водопровідних мереж. Основи розрахунків водопровідних мереж. 

Труби, які застосовують для будівництва водопровідних мереж. 

Арматура на водопровідних мережах. Регулюючі і запасні споруди. 

Схеми та конструкція. Види стічних вод. Основні елементи 

водовідведення і очищення стічних вод населених пунктів. Системи та 

схеми водовідведення. Зовнішні мережі водовідведення. Основні дані 

для проектування мереж. Обладнання та споруди каналізаційних 

мереж. Труби і колектори. Водовідведення дощових вод. 

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

2. Міські інженерні мережі та споруди / А.М.Тугай, В.О.Орлов, В.О. Шадура 

та ін..-К:КНУБА, 2016. - 288 с. 

3. Тугай А.М., Орлов В.О. Водопостачання: Підручник. – К.: Знание, 2009 –

735 с. 

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

146 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Кравченко В.С. Водопостачання та каналізація. Підручник. – «Кондор»:  

2003. – 288 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльністі та методи викладання:28 

год. лекцій, 20 год. практичних, 87 год. Самостійна робота, всього 135 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;  

модульний контроль - комп’ютерне тестування. 

16. Мова навчання. Українська. 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Code: ПП059. 

2. Title: _water supply and sewerage 

3. Type: Regulatory. 

4. Higher education level: І . 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2. 

6. Semester when the discipline is studied: 3. 

7. Number of established ECTS credits: 4.5. 

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, providing professional knowledge about systems and schemes of water supply 

and sanitation, methods and structures for improving quality, supply and distribution of drinking 

water, methods and installations for conveying waste water and precipitation, basics of design, 

construction and operation of external water supply systems and sanitation. 

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: 

Chemistry, Physics, Engineering Geology, Engineering geodesy, Building materials, Technical 

mechanics of liquid and gas. 

 12. Course contents:: Main categories of water users and their demands for water. 

Requirements to quality of water consumed. Systems and schemes of water supply. System fire 

water supply. External water supply network. Schematic tracing of water networks. The basis for 

calculation of water supply networks. Tubes are used for the construction of water supply 

networks. Valves on water supply systems. Regulatory and spare facilities. Scheme and design. 

Types of wastewater. The main elements of the Sewerage and wastewater treatment of 

settlements. System and sewer layout. External networks of water removal. Equipment and 

sewage networks. Pipes and collectors. Drainage of rainwater. 
13. Recommended educational editions: (зазначити до 5 джерел) 

1. Water. External networks and facilities. DBN. 2.5. 74:2013 

2. City engineering networks and structures / M. A. Tugay, V. A. Orlov, V. A. Shadura, etc.-

K.: KNUCA, 2016. - 288 p. 

3. Tugay A. M., Orlov V. A. Water Supply: Textbook. – K.: Knowledge, 2009 -735 C. 

4. Tkachuk A. A., Shadura V. A. Water network. – Exactly: NUWEE 2010.-146 C. 

5. Kravchenko, V. S., Water supply and Sewerage. Textbook. – Condor: 2003. – 288 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
28 hour. lectures 20 hours. practical, 87 hours. Independent work,  135 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 occurs on a scale ECTS: monitoring and control tasks, oral questioning, modular 

control - computer testing.    

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


