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В процесі вивчення даної дисципліни студенти  навчаються ставити і вирішувати 

комплекс задач по вибору оптимальних технічних рішень систем водопостачання та 

водовідведення.  

 Передумови для вивчення дисципліни«Обґрунтування вибору технічних 

рішень систем водопостачання та водовідведення» є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: 

-Водопостачання та водовідведення; 

-Системи та споруди водопостачання 1,2; 

-Очистка природних вод; 

-Системи та споруди водовідведення 1,2; 

-Очистка стічних вод 

-Обробка осадів стічних вод; 

-Обладнання систем водопостачання та водовідведення. 

Програмні результати навчання: 

знати:  

- структуру витрат на будівництво і виробничі витрати на експлуатацію систем 

водопостачання та водовідведення; 

- методику обґрунтування вибору технічних рішень у проектах систем 

водопостачання та водовідведення; 

- структуру розрахунку собівартості та тарифу послуг водопостачання та 

водовідведення; 

- методику оцінювання ефективності інвестиційних проектів водопостачання та 

водовідведення; 

- основні принципи та методи оцінювання ефективності проектів водопостачання та 

водовідведення; 

- показники інвестиційної ефективності проектів водопостачання та водовідведення. 

 

вміти: 

- обґрунтувати обрані технічні рішення у проектах водопостачання та 

водовідведення на основі розрахунків основних техніко-економічних показників; 

- складати програми розрахунку ефективності проекту водопостачання або 

водовідведення; 



  - визначати екологічну цінність або шкідливість проектів систем водовідведення та 

водопостачання;         

- на основі методики оцінювання ефективності інвестиційних проектів 

розраховувати економічні та соціальні ефекти проектів систем водопостачання та 

водовідведення, визначати чистий прибуток під час всього життєвого циклу 

об’єктів;  

- обґрунтовувати вибір технічних рішень у проектах систем водопостачання та 

водовідведення за основними показниками інвестиційної ефективності. 

володіти: 

-  Навичками дослідницької роботи для розробки техніко-економічних рішень; 

- Здібністю до аналізу технічних, екологічних та економічних складових 

результатів проектів водопостачання або водовідведення. 

   



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
2.1. Лекції  

 

№п/п Назва тем, змістовних блоків та модулів 
Кількість годин 

денна заочна 
1 2 3 5 

ЧАСТИНА І 

Методика техніко-економічного порівняння 
1.1 Стадії та аналіз проекту водопостачання. Необхідність 

техніко-економічного й екологічного обґрунтування 
проектів водопостачання. Стадії проекту. Вихідні дані 
для ТЕО 

4 1 

1.2 Схеми і споруди водопостачання, що вимагають 
техніко-економічного обґрунтування. 
Аналіз можливих схем і вибір варіантів для порівняння. 
Технологічний розрахунок. Приведені витрати. Вибір 
оптимального варіанта. 

4 
 
 
6 

1 
 
 

1,5 

Будівельні  та експлуатаційні витрати 
2.1 Структура будівельних витрат. 

Будівельний кошторис. Балансова вартість основних 
фондів нових споруд і після реконструкції. 

4 1 

2.2 Структура експлуатаційних витрат. Розрахунок вартості 
електроенергії, амортизації, зарплати 

8 2 

Вибір варіанта та розрахунок чистого дисконтованного прибутку  
3.1 Вибір оптимального варіанту. Визначення собівартості,. 4 1 
3.2 Визначення ЧДП і тарифу питної води. ТЕП 2 0,6 

 Всього: 32 8 
ЧАСТИНА ІІ  

Принципи та методи обґрунтування вибору технічних рішень систем водовідведення. 
1.1. Основні завдання обґрунтування вибору технічних 

рішень проектів  водовідведення. 
2 0,5 

1.2. Основні принципи та методи оцінювання ефективності 
проектів водовідведення. 

8 2 

1.3. Показники ефективності проектів водовідведення. 2 0,5 
Обґрунтування вибору технічних рішень систем водовідведення. 

2.1. Основні складові будівельної вартості систем 
водовідведення. 

4 1 

2.2. Основні ефекти від виробничої діяльності підприємств 
систем водовідведення. 

8 2 

2.3. Визначення екологічної ефективності проектів 
водовідведення. 

4 1 

2.4. Структура програмного продукту розрахунку 
ефективності проектів водовідведення 

6  

 
 
 
 
 
 

 



2.3. Практичні заняття. 
 
№ 
п/п Назва тем  

Кількість годин 

денна заочна 
ЧАСТИНА І  

1 Стадії та аналіз проекту 0,5 1 
2 Схеми і споруди водопостачання, що вимагають техніко-

економічного обґрунтування 
0,5 

3 Аналіз можливих схем і вибір варіантів для порівняння 4 
4 Структура будівельних витрат 4 1 
5 Структура експлуатаційних витрат 4 1 
6 Вибір оптимального варіанту 1 1 
 Визначення ЧДП і тарифу питної води. ТЕП 2 
 Всього: 16 4 

ЧАСТИНА ІІ 

 
Основні завдання обґрунтування вибору технічних рішень 
проектів  водовідведення.  

1 

1 
 

Основні принципи та методи оцінювання ефективності 
проектів водовідведення. 

0,5 

 Показники ефективності проектів водовідведення. 0,5 

 
Основні складові будівельної вартості систем 
водовідведення. 

4 1 

 
Основні ефекти від виробничої діяльності підприємств 
систем водовідведення. 

4 1 

 
Визначення екологічної ефективності проектів 
водовідведення. 

1 
1 

 
Структура програмного продукту розрахунку ефективності 
проектів водовідведення 

5 

 Всього: 16 4 
 

2.4. Самостійна робота 
№ 
п/п Зміст роботи 

Кількість годин 

денна заочна 

ЧАСТИНА І  

1.1. Закріплення матеріалу лекцій 14 40 

1.2. Виконання індивідуального завдання 30 30 

1.3. Підготовка до практичних занять 8 16 

1.4. Підготовка заліку 5 9 

 Всього 57 95 
ЧАСТИНА ІІ  

2.1. Закріплення матеріалу лекцій 14 40 

2.2. Виконання індивідуального завдання 30 30 

2.3. Підготовка до практичних занять 8 16 

2.4. Підготовка заліку 5 9 

 Всього 57 95 



 

Тематика індивідуальних та/або групових завдань. 

Курсовий проект 1 «Обґрунтування технічних рішень системи водопостачання» 

Курсовий проект «Обґрунтування технічних рішень системи водопостачання» 

складається з практичних завдань та задач та індивідуального завдання.  

Розроблено 10 варіантів курсових проектів. Відповіді на питання передбачають 

розкриття теоретичних аспектів дисципліни і здійснюються на основі вивчення 

матеріалів підручників та наукових публікацій. При розв’язанні задач обов’язковим 

є слідкування за змінами у законодавстві щодо регулювання тарифів та податків, а 

також отримання інформації щодо актуальної вартості ресурсопостачальників. 

Методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту представлені в 

методичних вказівках [10]. 

Обсяг курсового проекту: пояснювальна записка об’єм -  25 с.;  графічна частина 

1 аркуш А1.  

РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА: 

1. Вихідні дані. 

2. Вибір варіантів розвитку систем водопостачання. 

3.Технологічний розрахунок споруд водопостачання по варіантах. 

4. Розрахунок будівельних витрат. 

5.  Розрахунок виробничих витрат. 

6. Розрахунок ЧДП, ТЕП та вибір оптимального варіанту. 

В графічній частині  наводять схеми розглянутих варіантів і профіль водогонів, 

техніко-економічні показники проекту, графік ЧДП. 

Курсовий проект 2 «Обґрунтування технічних рішень системи водовідведення» 

Курсовий проект «Обґрунтування технічних рішень системи водовідведення» 

складається з комплексного завдання оцінювання інвестиційної привабливості 

обраних технічних рішень системи водовідведення.  

Обґрунтування технічних рішень системи водовідведення  проводять на основі 

практичного застосування отриманих компетентностей у ході засвоєння 

теоретичного курсу лекцій з дисципліни, практичних занять та самостійної роботи 

на основі рекомендованого переліку літератури. Основні допоміжні методики надані 



в методичних вказівках до курсового проекту [11]. Для кожного здобувача 

складається індивідуальне завдання. 

Вхідними даними для завдання є проектні рішення систем водовідведення, які 

були розроблені здобувачем на першому (бакалаврському) рівні: 

- проектні рішення зовнішніх мереж водовідведення; 

- проектні рішення насосної станції водовідведення; 

- проектні рішення станції біологічного очищення; 

- комплексний проект системи водовідведення населеного пункту. 

Обсяг курсового проекту: пояснювальна записка об’єм -  25 с.;  графічна частина 

1 аркуш А1.  

РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА: 

1. Вхідні данні. 

2. Розрахунок капіталовкладень для реалізації проекту. 

3. Розрахунок виробничих витрат на експлуатацію підприємства 

водовідведення. 

4. Розрахунок собівартості. 

5. Розрахунок ефектів від виробничої діяльності підприємства 

водовідведення. 

6. Розрахунок екологічної ефективності проектних рішень водовідведення. 

7. Складана програма розрахунку оцінювання ефективності проекту. 

8. Висновки по обґрунтуванню прийнятих технічних рішень. 

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА: 

1. Принципова схема  проектного рішення. 

2. Структурна схема системи водовідведення. 

3. Візуалізація графоаналітичних результатів дослідження ефективності 

проекту водовідведення. 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання та засоби діагностики 

 

Мінімальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за навчальною 

дисципліною «Обґрунтування вибору технічних рішень систем водопостачання та 

водовідведення» складає 60 балів і може бути досягнуто наступними засобами 

оцінювання: 

Засоби оцінювання Мінімальна 
кількість 

балів 

Максимальна 
кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість у 
семестрі 

ЧАСТИНА І 
Курсовий проект 1 30 40 
Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані 
тести), або 

2 10 30 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 10 30 
Разом  60 100 

 
ЧАСТИНА ІІ 

Курсовий проект 1 30 40 
Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані 
тести), або 

2 10 30 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 10 30 
Разом  60 100 
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