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Сторінка 

курсу в СДО 

НТУ «ДП»: 

 

https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=2059 

 

Консультації 
 

Онлайн- 

консультації: 

за окремим розкладом, погодженим зі здобувачами вищої освіти 

 

електронна пошта або група в Teams (за розкладом, погодженим зі 

здобувачами вищої освіти) 

Попередні 

знання 

Базові знання з дисципліни РН6 Інженерна геодезія: Демонструвати вміння 

працювати з геодезичними приладами та використовувати топографічні 

матеріали для проектування та створення об’єктів будівництва та інженерних 

мереж 

Мета 

вивчення 

дисципліни 

Формування компетентностей обґрунтовано робити вибір та розрахунки 

основних систем і схем водопостачання та водовідведення населених пунктів і 

промислових підприємств, а також засвоїти принципи проектування 

водопроводу та каналізації, з метою надійної та безпечної експлуатації 

інженерних мереж запроектованих будівельних конструкцій.  

Навчитися складати технічну документацію щодо умов майбутнього 

проектування споруд в різних сферах людської діяльності і промисловості. 

Зміст та 

результат 

навчання 

На основі курсу майбутній інженер-будівельник зможе робити вибір видів 

джерел водопостачання. Класифікувати типи води за якістю та цільовим 

призначенням. Конструювати схеми водопостачання. Класифікувати види 

водопостачання на підприємствах. Визначати параметри магістральних 

мереж та принципи їх будівництва в різних геоморфологічних умовах. 

Вміти конструювати системи водовідведення населених пунктів. 

Визначати системи і схеми вод. Виконувати основні гідравлічні розрахунки. 

Обирати основні методи і технологічні схеми очищення міських стічних 
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вод та їх обробку водовідведення, облаштування каналізаційних мереж і 

насосних станцій населених пунктів. 
 

Форма 

занять    

Лекції та практичні заняття – мультимедійні матеріали, презентації, відео 

фільми, екскурсія по зсувонебезпечним ділянкам міста Дніпро, які 

сформувалися внаслідок порушень систем водопостачання та водовідведення з 

прибудинкових територій. 

Форма 

контролю 

Успішно зданий теоретичний диференційній залік. 
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