
Інформаційна довідка 
 

1. Вид і назва: дисципліна «Інтенсифікація функціонування споруд і обладнання систем 

водопостачання та водовідведення» 

 

2. Код:  

 

3. Тип: вибіркова 

 

4. Рівень: доктора філософії 

 

5. Семестр, в якому викладається: 4 

 

6. Кількість кредитів ЄКТС: 5 

 

7. Лектор (викладач): Душкін Станіслав Станіславович 

 

8. Результати навчання: використовувати конструкторсько-технологічні та довідкові 

матеріали по інтенсифікації функціонування споруд і обладнання систем 

водопостачання і водовідведення 

 

9. Дисципліни, на які спирається:  
Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності;  

Сучасні конструктивні системи та технології в будівництві і цивільній інженерії; 

Експериментальні методи дослідження і математична обробка результатів 

експерименту в галузі будівництва і цивільної інженерії. 

 

10. Зміст:  
      ЗМ 1. Інтенсифікація функціонування споруд і обладнання систем водопостачання: 

Тема 1. Системи водопостачання, як комплекс інженерних споруд, структура та 

організація диспетчерської служби; 

Тема 2. Ресурсозберігаючі технології при експлуатації систем водопостачання. 

      ЗМ 2. Інтенсифікація функціонування споруд і обладнання систем водовідведення: 

Тема 3. Аварійні ситуації в системах водовідведення; 

Тема 4. Шляхи ресурсозбереження в системах водовідведення, санація систем 

водовідведення. 

 

11. Форми та методи навчання: Контрольні роботи. Розв’язування задач. Підсумковий 

контроль – екзамен. Кінцева оцінка знань студентів з дисципліни – інтегральна (100-

бальна).  

 

12. Мова навчання: українська 

 

 

 

 

 



Information reference 

 

1. Type and title: discipline "The incentive of the functioning of the dispute and the 

enjoyment of water supply and water supply systems" 

 

2. Code:  

 

3. Type: selective 

 

4. Level: PhD 

 

5. Semester when the discipline is delivered: 4 

 

6. Number of ECTS credits allocated: 4 

 

7. Name of lecturer(s): 5 

 

8. Learning outcomes: using design and technological and reference materials on the 

intensification of the functioning of structures and equipment of water supply and drainage 

systems 

 

9. Disciplines are based on:  

Modern information technologies in scientific activity; 

Modern constructive systems and technologies in construction and civil engineering; 

Experimental research methods and mathematical processing of experimental results in the 

field of construction and civil engineering. 

 

10. Contents: 
CM 1. Intensification of functioning of buildings and equipment of water supply systems: 

Theme 1. Water supply systems, as a complex of engineering structures, the structure and 

organization of the dispatching service; 

Theme 2. Resource-saving technologies in the operation of water supply systems. 

CM 2. Intensification of the functioning of buildings and equipment of drainage systems: 

Theme 3. Emergency situations in sewerage systems; 

Theme 4. Ways of resource saving in drainage systems, sanitation of water disposal systems. 

 

11. Teaching forms and methods: Tests. Solving problems. Final control - exam. The final 

assessment of students' knowledge of subjects – integrated (100-point). 

 

12. Language of instruction: Ukraine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка 

 

1.    Тип и название: дисциплина «Интенсификация функционирования сооружений и 

оборудования систем водоснабжения и водоотведения» 

 

2. Код:  

 

3. Тип: по выбору ВУЗа 

 

4. Уровень: доктора философии 

 

5. Семестр, в котором преподаётся: 4 

 

6. Количество кредитов ЕКТС: 5 

 

7. Лектор (преподаватель): Душкин Станислав Станиславович 

 

8. Результаты обучения: использовать конструкторско-технологические и 

справочные материалы по интенсификации функционирования сооружений и 

оборудования систем водоснабжения и водоотведения 

 

9. Дисциплины, на которые опираются: 
Современные информационные технологии в научной деятельности; 

Современные конструктивные системы и технологии в строительстве и 

гражданской инженерии; 

Экспериментальные методы исследования и математическая обработка 

результатов эксперимента в области строительства и гражданской инженерии.  

 

10. Содержание: 
СМ 1. Интенсификация функционирования сооружений и оборудования систем 

водоснабжения: 

Тема 1. Системы водоснабжения, как комплекс инженерных сооружений, 

структура и организация диспетчерской службы; 

Тема 2. Ресурсосберегающие технологии при эксплуатации систем 

водоснабжения. 

СМ 2. Интенсификация функционирования сооружений и оборудования систем 

водоотведения. 

Тема 3. Аварийные ситуации в системах водоотведения; 

Тема 4. Пути ресурсосбережения в системах водоотведения, санация систем 

водоотведения. 

 

11. Формы и методы обучения: Контрольные работы. Решение задач. Написание 

курсовой работы, курсового проекта. Итоговый контроль - экзамен. Конечная 

оценка знаний студентов по дисциплине – интегральная (100-балльная). 

 

12. Язык обучения: украинский 


