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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Вступні випробування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, 

які закінчили ВНЗ Ш-ІУ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо - 

кваліфікаційним рівнем «бакалавр» і вступають на спеціальність «Будівництво і 

цивільна інженерія» спеціалізацію «Водопостачання та водовідведення» і бажають 

навчатися за програмою відповідного напряму. 

Магістр освітньо - професійного рівня з будівництва та цивільної інженерії зі 

спеціалізацією водопостачання та водовідведення одержує теоретичні знання, що 

необхідні для будівництва, проектування і експлуатації систем та споруд 

водопостачання та водовідведення, а також знання про технологію водопідготовки 

та очищення стічних вод населених пунктів та промислових підприємств, 

внутрішні системи водопостачання та водовідведення будівель. Набутий вищий 

освітній рівень є професійно орієнтованим. 

Магістр освітньо-професійного рівня з будівництва зі спеціалізацією 

водопостачання та водовідведення може займати посади середнього 

управлінського персоналу на будівництві, у виробництвах усіх галузей 

промисловості, де потрібно обслуговування внутрішніх систем водопостачання та 

водовідведення чи локальних очисних споруд, виконувати проектні роботи або 

продовжити навчання за однією зі спеціальностей наукового рівня. 

2.ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

2.1. Дисципліна 1: Теоретичні основи очищення води. 

 

2.1.1. Фізичні і бактеріологічні показники якості води. 

2.1.2. Хімічні показники якості води (основи). 

2.1.3. Обробка води коагулянтами. Хімізм. Основи і стадії процесу. 

2.1.4. Гідроліз солей-коагулянтів. Утворення пластівців. 

2.1.5. Методи знезараження води. 

2.1.6. Хлорування води. Види хлорування. Реагенти та доза хлору. 

2.1.7. Осідання часток у відстійниках. 

2.1.8. Принцип роботи освітлювача з шаром завислих речовин. 

2.1.9. Теоретичні основи очистки води фільтрацією. 

2.1.10. Видалення розчинених солей іонним обміном. 

2.1.11.Основи очистки води електродіалізом. 

2.1.12.Основи очистки води зворотнім осмосом 

 

Література для підготовки 

1. Державні санітарні норми та правила "Гігієнічні вимоги до води 

питної,призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10) 

2. Запольський А.К. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних 

вод / А.К. Запольський. - К.: Лібра, 2000. - 551 с. 

 

 

 

Дисципліна 2: Водопостачання. 
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2.2.1. Норми і режими водоспоживання. 

2.2.2. Визначення витрат в водопровідній мережі. 

2.2.3. Зонні системи водопостачання.. 

2.2.4. Гідравлічний розрахунок водопровідної мережі. 

2.2.5. Загальна характеристика джерел водопостачання. 

2.2.6. Водоприймальні споруди підземних вод.  

2.2.7. Споруди для видалення завислих речовин з природних вод. 

2.2.8. Споруди реагентного господарства. 

 

Література для підготовки 

1. ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні 

положення проектування. - К.: Мінрегіон України, 2013. - 180 с. 

2. Тугай А.М.. Орлов В.О. Водопостачання: Підручник. - К.: Знання, 2009. - 

735с. 
3. Найманов А.Я., Никиша С.Б., Насонкина Н.Г., Омельченко Н.П. и др. 

Водоснабжение. – Макеевка, 2006. – 654 с. 

4. Кульский Л.А., Строкач П.П. Технология очистки природних вод. К.: Вища 

школа, 1986. 

5. А.М. Тугай Водоснабжение. Водозаборные сооружения. - К.:Вища шк., 1984. 

6. А.М. Тугай, И.Т. Прокопчук. Водоснабжение из подземных источников. 

Справочник. - К.: Урожай, 1990. 

2.3. Дисципліна 3: Насосні і повітродувні станції. 

 

2.3.1. Принцип дії і показники відцентрових насосів. Робоча 

характеристика. 

2.3.2. Потужності і ККД насосів і насосних агрегатів. 

2.3.3. Висота усмоктування.  

2.3.4. Сумісна робота насосів і водоводів.  

2.3.5. Паралельна і послідовна робота насосів. 

2.5.1. Режими роботи і розрахункові параметри насосних станцій І та ІІ  

підйому 

 

Література для підготовки 

1. ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні 

положення проектування. - К.: Мінрегіон України, 2013. - 180 с. 

2. Карасев Б.В. Насосные и воздуходувные станции: учеб. для вузов. - Минск: 

Вышейшая школа, 1990. - 326с. 

3. Карелин В.Я., Минаев А.В. Насосы и насосные станции: учеб. для вузов. - М.: 

Высш. шк., 1986. -320с. 

4. Оборудование водопроводно-канализационных сооружений:Справ, 

монтажника / Под ред. А.С. Москвитина. - М.:Стройиздат, 1979.-430с. 

 

2.4.Дисципліна 4: Технічна механіка рідини і газу 
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2.4.1. Гідравлічні розрахунки коротких та довгих трубопроводів.  

2.4.2.  Рівномірний рух рідин у відкритих руслах.  

2.4.3. Нерівномірний рух води у відкритих руслах.  

2.4.4.Осідання твердих частинок в рідині. Гідравлічна крупність часток. 

2.4.5.Фільтрація води в зернистому середовищі. 

Література для підготовки 

1. Константінов Ю.М., Гіжа О.О. Технічна механіка рідини і газу: Підручник. - 

К.: Вища шк., 2002. - 277 с. 

2. Константінов Ю.М., Гіжа О.О. Інженерна гідравліка. К.: Вища школа, 2013, 

237 с. 

3. Большаков В.А., Константинов Ю.М. и др. Справочник по гидравлике, 2-е 

изд., К.: Вища школа, 1984, 336 с. 

4. Константинов Ю.М., Кравчук А.М. Спеціальні питання гідравліки систем 

водопостачання і водовідведення. Навч. посібник. - К.: Віпол, 1993. - 136 с. 

2.5.Дисципліна 5: Водовідведення. 

 

2.5.1.Схеми і системи водовідведення.  

2.5.2.Визначення розрахункової витрати стічних вод. 

2.5.3.Гідравлічний розрахунок каналізаційних мереж. 

2.5.4.Конструювання відвідної мережі.  

2.5.5.Склад, властивості і показники побутових стічних вод. 

2.5.6.Методи очищення стічних вод. 

2.5.7.Прояснення стічних вод в відстійниках. 

2.5.8. Споруди для біологічного очищення стічних вод. 

2.5.9.Процеси нітрифікації та денітрифікації 

2.5.10.Знезараження стічних вод.  

2.5.11.Обробка осадів стічних вод.  

 
Література для підготовки 

1. ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні 
положення проектування» - К.: Мінрегіонбуд України, 2013. - 207 с. 

2. Василенко О. А. Водовідведення та очистка стічних вод міста. Курсове і 

дипломне проектування. Приклади та розрахунки. Навч. посіб. Київ- Харків: 
КНУБА, ХНУБА, ТО Екслюзив, 2012, 540 с. 

3. Кравчук А.М. Навчальний посібник: Водопостачання і водовідведення. К: 
КНУБА, 2012, 180 с. 

4. Яковлев С.В. и др. Водоотведение и очистка сточных вод: Учебник для студ. 
вузов/Под общ. ред.Ю.В.Воронова. М.:Изд-во Ассоциации строит. вузов, 
2002. 
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