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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 

4,3 

Галузь знань 

10 Природничі науки 
(шифр, назва) 

Нормативна 

 

Модулів – 1 

Спеціальність  

101 Екологія (Прикладна 

екологія)  

Рік підготовки: 3 

Змістових модулів – 2 
Семестр 5-6 

Загальна кількість 

годин - 38 
Лекції- 24 год 

Практичні – 12 год 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 1 

самостійної роботи 

студента – 1 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

магістер 

Самостійна робота 107 год 

Вид контролю: залік 

 
 

2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Водопостачання і каналізація – це дві споріднені галузі техніки, які пов’язані між 

собою і є необхідним елементом для створення нормальних побутових умов у населених 

пунктах і промислових підприємствах. Водопостачання споживачів водою відповідної 

якості і в достатній кількості має санітарно-гігієнічне, економічне і соціальне значення. 

Зростання населених пунктів, їх розвиток, створення підприємств сприяють збільшенню 

об’ємів водоспоживання і  кількості комунальних і промислових скидів. Створення 

вдосконалених систем водопостачання і каналізації скерована на раціональне 

використання водних ресурсів. 

 Мета курсу – ознайомити студентів із облаштуванням систем водопостачання і 

каналізації в містах і на підприємствах, із реальними і потенційними можливостями 

забезпечення споживачів водою відповідної якості, із роботою очисних споруд як 

ключового елементу водовідвідної системи. 

  

Завдання курсу: 

 ознайомити студентів із теоретичними основами водопостачання і водовідведення, 

особливостями основних елементів та споруд систем водопостачання і водовідведення; 

 сформувати знання про технології підготовки води для водопостачання, при її 

видобутку її  з поверхневих та підземних джерел; методами очистки стічних вод у системі 

водовідведення. 

 ознайомити із сучасним станом питної води у різних регіонах та містах  України та 

рівнем очистки стічних вод, сучасними проблемами галузі. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

 



Знати: 

 визначення основних понять водопостачання та водовідведення; 

 проблеми, що пов’язані із постачанням питної води та очисткою стічних вод у розрізі 

областей України; 

 особливості функціонування системи водопостачання та водовідведення м. Львова.   

Вміти: 

 відображати технологічні схеми підготовки води до споживання,  методи очищення 

стічних вод; 

 виявляти екологічні проблеми, пов’язані із водопостачанням та якістю питної води; 

 виявляти екологічні проблеми, пов’язані із водовідведенням і очисткою стічних вод; 

 характеризувати системи водопостачання та водовідведення окремих регіонів України 

та  населених пунктів 

 аналізувати головні напрями діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного 

господарства України 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. СИСТЕМА ВОДОПОСТАЧАННЯ І 

ВОДОВІДВЕДЕННЯ ЯК  КОМПЛЕКС ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД 
 

ТЕМА 1.   ВСТУП У ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

Основні завдання водопостачання та водовідведення. Система водопостачання та її 

елементи. Система водовідведення та її елементи.  Історія розвитку водопостачання та 

водовідведення у світі та Україні 

 

ТЕМА 2. ОСОБЛИВОСТІ  ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ 

ВОДОПОСТАЧАННЯ (ВОДОПРОВОДУ) 

Джерела водопостачання та  види водозаборів. Насосні станції. Техніко-економічне 

обумовлення обладнання насосних станцій. Конструктивні особливості насосів. Вимоги 

до місцезнаходження насосних станцій. Станції підготовки води до споживання. 

Водопровідна мережа. Типи і конструкції водопровідних труб. Обладнання і споруди на 

водопроводах. Способи і технологічні схеми систем водопостачання промислових 

підприємств. 

 

ТЕМА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕМЕНТІВ ВОДОЗАБІРНИХ СПОРУД ТА 

ВИМОГИ ДО ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
Основні вимоги до місцезнаходження та експлуатації водозабірних споруд. 

Водозабори на ріках.  Споруди для захоплення підземних вод. 

 

ТЕМА 4. ОСОБЛИВОСТІ  ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ 

ВОДОВІДВЕДЕННЯ  (КАНАЛІЗАЦІЇ) 
Призначення каналізації. Види стічних вод. Системи каналізації міст і промислових 

підприємств Зовнішня і внутрішня каналізації. Загально сплавна та роздільна система 

каналізації. Каналізаційні колодязі. Обладнання каналізаційних насосних станцій. 

 

ТЕМА 5. СИСТЕМА ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД 

 Загальна схема видів очистки на очисних спорудах. Технологічні схеми і споруди 

для очищення стічних вод.Блок механічної очистки. Блок біологічної очистки. Блок 

фізико-хімічної очистки. Блок знезараження. Блок оброблення осаду. 

 

 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ЯКІСТЬ ВОД, СПОСОБИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ, 

РЕГІОНАЛЬНІ  ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ПИТНИХ ВОД ТА ВИКИДІВ СТІЧНИХ 

ВОД В УКРАЇНІ 

 

ТЕМА 6. НОРМИ ВОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ВОДИ 
Характеристика вод за видами їх використання. Норми водоспоживання на 

промислові та побутові потреби. Режими водопостачання. Фізичні та хімічні показники 

якості води. Технічні та гігієнічні вимоги до якості води. Санітарно-показові організми у  

воді та контроль за їх вмістом. 

 

ТЕМА 7. ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ ДЛЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ 
 

Технологія підготовки води для водопостачання. Способи поліпшення 

органолептичних властивостей води, забезпечення епідеміологічної безпеки, 

кондиціонування мінерального складу. Реагентні (з використанням відстійників, 

прояснювачів, флотаторів) та безреагентні (з використанням гідро циклонів, акустичних 

фільтрів) технологічні схеми підготовки води до споживання. Реагентні та безреагентні 

методи знезараження води. Переваги та недоліки методу хлорування води. 

 

ТЕМА 8. ОСОБЛИВОСТІ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД В СИСТЕМІ 

ВОДОВІДВЕДЕННЯ  

Класифікація стічних вод. Фактори, які впливають на склад стічних вод. Методи 

очистки вод. Механічні методи очистки стічних вод. Біологічні методи очистки стічних 

вод. Біофільтри. Аеротенки. Метантенки. Використання продуктів біохімічних процесів. 

Природні біологічні методи очищення стічних вод. Поля зрошення, поля фільтрації. 

 

ТЕМА 9. СИСТЕМА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ У М.ЛЬВОВІ 

 З історії водопостачання та водовідведення м.Львова. Напрямки водозабезпечення 

м.Львова. Екологічні проблеми, пов’язані з водопостачанням та водовідведенням 

м.Львова. 

 

ТЕМА 10. ПРОБЛЕМА ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО 

ВОДОПОСТАЧАННЯ  В УКРАЇНІ 

 Екологічна ситуація та стан питних вод в Україні. Зміст Національних доповідей 

про якість питної  води та стан питного водопостачання  в Україні (у 2007- 2018 рр.) 

Основні положення Закону України «Про Загальнодержавну Программу "Питна вода 

України" на 2006-2020 роки", Загальнодержавної програми реформування і розвитку 

житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки.  Поверхневі і підземні води 

України як джерело питного водопостачання, їх відповідність вимогам ДСТУ 2874 -82 

«Вода питна. Гігієнічні вимоги й контроль якості». Рівні споживання води у різних 

регіонах України. 

 

ТЕМА 11. ПРОБЛЕМА СКИДІВ НЕОЧИЩЕНИХ ТА НЕДОСТАТНЬО 

ОЧИЩЕНИХ СТІЧНИХ ВОД В УКРАЇНІ 

 Зміст понять «зворотна вода» та «гранично допустимі скиди». Склад стічних вод 

Умови спуску стічних вод у водойми. Нормування якості води водного об'єкта. Вимоги до 

створів скидання зворотних вод. Регіональні особливості поширення скидів недостатньо 

очищених стічних вод в Україні.  

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Усього  у тому числі 

л лаб. сам. 

роб 

1 2 3 4 5 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Система водопостачання і водовідведення як  комплекс інженерних 

споруд 

Тема 1.   Вступ у водопостачання і водовідведення.  2 2   

Тема 2. Особливості  основних елементів системи 

водопостачання (водопроводу) 

12 2  10 

Тема 3. Характеристика елементів водозабірних споруд та 

вимоги до їх експлуатації 

14 2 2 10 

Тема 4. Особливості  основних елементів системи 

водовідведення (каналізації) 

14 2 2 10 

Тема 5. Система очистки стічних вод 14 4  10 

Разом – змістовний модуль1 56 12 4 40 

Змістовий модуль 2. Якість вод, способи її покращення, регіональні  особливості стану 

питних вод та викидів стічних вод в Україні 

Тема 6. Норми водокористування та вимоги до якості води.  12 2  10 

Тема 7. Покращення якості води для водопостачання 14 2 2 10 

Тема 8. Особливості очищення стічних вод в системі 

водовідведення  

14 2 2 10 

Тема 9. Система водопостачання та водовідведення у м.Львові 14 2 2 10 

Тема 10. Проблема якості питної води та питного 

водопостачання  в Україні 

12 2  10 

Тема 11. Проблема скидів неочищених та недостатньо 

очищених стічних вод в Україні 

21 2 2 17 

Разом – змістовний модуль 2 87 12 8 67 

Модуль     

Усього годин 143 24 12 107 

 

5. Теми практичних  занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Водозабірні споруди. Іх елементи та технологічні схеми 2  

2 Споруди для  очищення стічних вод. Технологічні схеми очисних 

споруд 

2  

3 Методи і технологічні схеми підготовки води до водопостачання. 

Екскурсія на водозабір Львівводоканалу. Картування водозаборів, 

що постачають воду до м.Львова 

2 

4 Методи і технологічні схеми очищення стічних вод. Екскурсія на 

очисні споруди м.Львова. 

2 

5 Картографічний аналіз використання питних вод в Україні 2 

6 Картографічний аналіз скидання стічних вод у водойми України 2 

 Разом 12 

                                                                                                          



6. Самостійна  робота 
 

№ 

з/п 

Назва робіт Кількість 

годин 

1 

Розв’язування типових задач, які стосуються розрахунків норм 

промислового та побутового водоспоживання в населених 

пунктах, норм водовідведення підприємств 

7 

2 
Оформлення лабораторних робіт, звітів про відвідувані екскурсії 

на об’єкти Львівводоканалу 
40 

3 

Ознайомлення із регіональними особливостями роботи 

водоканалів в адміністративних областях Украіни на основі 

вивчення літературних та  Інтернет джерел 

30 

5 
Вивчення опорних конспектів лекцій та підготовка до змістовних 

модулів 
20 

 Разом 107 

 

                                                                                                    

7. Методи навчання 

За джерелом передачі та сприймання навчальної інформації – словесні 

(розповідь, бесіда, дискусія), наочні, практичні; за характером пізнавальної 

діяльності – пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, частково-

пошуковий. 

8. Методи контролю 
Поточний – захист практичних робіт; проміжний – тестові завдання; підсумковий – залік. 

 

                                                                                

9. Розподіл балів, що присвоюється студентам 
Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест (залік) 

Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 50 100 

3 3 5 5 3 3 6 5 7 5 5 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка 

з диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 
Відмінно 

 

 

Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

10. Методичне забезпечення 



 
Опорні конспекти лекцій, технологічні схеми інженерних споруд та процесів 

системи водопостачання та водовідведення, тематичні картосхеми, навчальні посібники. 

 

11. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Екологічна ситуація та стан питних вод в Україні. Картосхеми. – УДНДІ «Укрводгео», 

2006 р. 

2. Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води: Підручник. – К.: 

Вища шк., 2005. – 671 с. 

3. Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в 

Україні у 2018 році. Ел.рес. https://www.minregion.gov.ua/wp-

content/uploads/2019/11/Proekt-Nats.-dop.-za-2018.pdf 

4. Орлов В.О. Водопостачання та водовідведення: Підручник / В.О. Орлов, Я.А. Тугай, 

А.М. Орлова. — К. : Знання, 2011. — 359 с. 

5. Прозоров И.В., Николадзе Г.И. , Минаев А.В. Гидравлика, водоснабжение  и 

канализация. М., Изд-во «Высшая школа», 1990. 

6. Сорокіна К.Б. Водопостачання і водовідведення: Конспект лекцій для студентів 1 

курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка 

(Водні ресурси)» спеціальності «Водопостачання та водовідведення»/ Автор: Сорокіна 

К.Б.. - Харків: ХНАМГ, 2009. – 80 с. 

7. Хільчевський В.К. Водопостачання і водовідведення. Гідроекологічні аспекти. Київ, 

вид. Центр “Київський університет”, 1999. 

Допоміжна 

1. Гидравлика, водоснабжение и канализация. Учебное пособие для строит. спец. вузов/ 

.ИП. Прозоров, Г.И. Николадзе, А.В. Минаев. – М.: Высш. школа, 1990.  

2. ДСТУ 2874 -82 «Вода питна.Гігієнічні вимоги й контроль якості» 

3. Журба Анна. Нирки Львова. Фоторепортаж з очисних споруд «Львівводоканалу». 

Ел.рес.: ttp://tvoemisto.tv/exclusive/nyrky_lvova_fotoreportazh_iz_ochysnyh_sporud 

4. Закон України «Про Загальнодержавну Програму "Питна вода України" на 2006-2020 

роки" 

5. Зацепин В.Н.. Курсовое и дипломное проектирование водопроводных и 

канализационных сетей и сооружений. – Ленинград, Стройиздат, 1973.  

6. Калицун В.И., Кедров В.С.,. Ласков Ю.М, Сафонов П.В.. Основы гидравлики, 

водоснабжения и канализации. – М.: Из-во литературы по строительству, 1972. 

7. Кедров В.С.,  Пальгунов П.П., Сомов М.А. Водоснабжение и канализация. М., 1984. 

8. Кукурудза С.І. Гідроекологічні проблеми суходолу: Навч.посібник За ред.проф. 

В.Хільчевського. Львів: Світ, 1999. – 232 с. 

9. Мельник І. Проблеми водопостачання м.Львова: суспільно-географічний аналіз. Вісник 

Львів.університету. Серія географічна. 2006. Вип. 33. С. 248–252 

10. Шифрин С.М. Экономика водопроводно-канализационного строительства и 

хозяйства. Л., 1982. 
12.Інформаційні ресурси 

1. Асоціація водоканалів України. Ел.рес: https://ukrvodokanal.in.ua/ 

2. Київводоканал. Ел.рес: https://vodokanal.kiev.ua/ 

3. Львіводоканал. Львівське міське комунальне підприємство. 

https://lvivvodokanal.com.ua/category/news/ 

4. Національні доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в 

Україні. Ел.рес: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/teplo-

vodopostachannya-ta-vodovidvedennya/natsionalna-dopovid/ 

https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Proekt-Nats.-dop.-za-2018.pdf
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Proekt-Nats.-dop.-za-2018.pdf
https://ukrvodokanal.in.ua/
https://vodokanal.kiev.ua/
https://lvivvodokanal.com.ua/category/news/
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/teplo-vodopostachannya-ta-vodovidvedennya/natsionalna-dopovid/
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/teplo-vodopostachannya-ta-vodovidvedennya/natsionalna-dopovid/


5. Реалізація Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 

роки. Ел.рес:  https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/teplo-

vodopostachannya-ta-vodovidvedennya/realizatsiya-zagalnoderzhavnoyi-tsilovoyi-

programi-pitna-voda-ukrayini-na-2011-2020-roki/ 

https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/teplo-vodopostachannya-ta-vodovidvedennya/realizatsiya-zagalnoderzhavnoyi-tsilovoyi-programi-pitna-voda-ukrayini-na-2011-2020-roki/
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/teplo-vodopostachannya-ta-vodovidvedennya/realizatsiya-zagalnoderzhavnoyi-tsilovoyi-programi-pitna-voda-ukrayini-na-2011-2020-roki/
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