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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3  

Галузь знань 

18 Виробництво та 

технології 

 
Варіативна 

(за вибором закладу) 

Напрям підготовки 

 

Модулів – 1 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

183 "Технології захисту 

навколишнього середовища" 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 II-й, II-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

__________ 

                                          

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

90 

III-й III-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 8 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: магістр 

 

 

12 год. 18 год. 

Практичні, семінарські 

12 год.  8 год. 

Лабораторні 

   

Самостійна робота 

66 год.  64 год. 

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): 

для денної форми навчання – 27/ 73 

для заочної форми навчання – 29/ 71 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: природні запаси прісної води обмежені і вже не можуть повною мірою 

задовольняти життєві потреби населення. Тому забезпечення потреб промисловості, сільського 

господарства та населення водою – одна з найважливіших сучасних проблем, що потребує 

вирішення. 

 Завдання: розглянути теоретичні та науково-технічні основи технології підготовки води, 

поліпшення її якості; фізико-хімічні основи і технології очищення природних і стічних вод. 

З'ясувати використання очищеної води в господарсько-житловому, промисловому та 

сільськогосподарському водопостачанні. Ознайомитися з конструкціями споруд і апаратів 

установок для підготовки води, порядком їхньої експлуатації, навчитися розраховувати витрати 

реагентів для поліпшення якості очищеної води, захищати природні водойми від забруднення 

шкідливими домішками та раціонально використовувати воду.    
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

• знати: юридичні й організаційні основи водного законодавства країни; вимоги чинних 

стандартів, будівельних норм і правил проектування;; основні нормативи якості питної 

та поверхневої вод, технології підготовки промислової та питної вод; технології 

очищення стоків побутових і промислових вод, які уможливлюють видалення з води 

забруднювальних речовин і солей, утилізацію цінних компонентів як вторинної 

сировини і повернення їх у виробництво; характеристику реагентів, що застосовують для 

очищення води на очисних спорудах. 

• вміти: підібрати реагенти та їхні дози для підготовки води; описати технологічний 

процес очищення води, звертатися у відповідні органи щодо порушень 

природоохоронного законодавства, відстоювати закріплене в Конституції право на 

безпечне для життя і здоров'я довкілля. 

 

Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Технології поліпшення якості природних вод 

Тема 1. Стандартизація і нормування якості питної та поверхневої вод 

Тема 2. Загальна характеристика водопостачання в Україні 

Тема 3. Спеціальні способи підготовки води (зм'якшення, корекція вмісту фтору, видалення 

заліза, мангану, силіцієвої кислоти, очищення від радіонуклідів, видалення арсену, цинку, міді, 

фенолів і синтетичних мийних засобів). 

Тема 4. Дегазація, опріснення і знесолення води (дистиляція, виморожування, газогідратне 

опріснення, зворотний осмос, електродіаліз, йонний обмін, екстракція тощо). 

Тема 5.  Прояснення природних і стічних вод від грубодисперсних завислих речовин (в 

гідроциклонах, відстоюванням, фільтруванням). 

Тема 6. Хімічне, електрохімічне та біологічне очищення води. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Технології поліпшення якості природних вод 

Тема 1. 

Стандартизація і 

нормування якості 

питної та 

поверхневої вод 

8 2 2   4 10 4 2   4 

Тема 2. Загальна 

характеристика 

водопостачання в 

Україні 

12 2 2   8 10 2    8 

Тема 3. 

Спеціальні 

способи 

підготовки води 

(зм'якшення, 

корекція вмісту 

16 2 2   12 18 4 2   12 
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фтору, видалення 

заліза, мангану, 

силіцієвої 

кислоти, 

очищення від 

радіонуклідів, 

видалення арсену, 

цинку, міді, 

фенолів і 

синтетичних 

мийних засобів). 

Тема 4. Дегазація, 

опріснення і 

знесолення води 

(дистиляція, 

виморожування, 

газогідратне 

опріснення, 

зворотний осмос, 

електродіаліз, 

йонний обмін, 

екстракція тощо). 

14 2 2   10 14 2 2   10 

Тема 5. 

Прояснення 

природних і 

стічних вод від 

грубодисперсних 

завислих речовин 

(в гідроциклонах, 

відстоюванням, 

фільтруванням). 

24 2 2   20 22 4    18 

Тема 6. 

Хімічне, 

електрохімічне та 

біологічне 

очищення води. 

16 2 2   12 16 2 2   12 

Усього годин  90 12 12   66 90 18 8   64 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Стандартизація і нормування якості питної та поверхневої вод.  2 

2.  Юридичні й організаційні основи водного законодавства України. 

Написання заяви у відповідні органи, у зв'язку з порушенням 

природоохоронного законодавства щодо якості води 

2 

3.  Коагуляційне та адсорбційне очищення природних і стічних вод 2 

4. Реагенти та їхні дози для підготовки води  2 

5. Дезодорація і знезараження води (хлором, озоном, 

випромінюванням) 

2 

6. Екстракційні процеси в технології підготовки води 2 

 Разом 12 
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6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Роль води у біосфері Землі та житті людини 4 

2 Поняття "якість природної води". Вимоги до якості води 8 

3 Фізичні, хімічні та санітарно-біологічні показники складу води 12 

4 Джерела водопостачання 10 

5 Технології покращення якості природних вод 20 

6 Технології покращення якості стічних вод 12 

 Разом  66 

7. Індивідуальні завдання 

Підготувати доповідь одного з методів поліпшення природних вод. 

 

8. Методи навчання 

За джередом передачі та сприймання навчальної інформації – словесні (розповідь, бесіда, 

дискусія), наочні, практичні; за характером пізнавальної діяльності – пояснювально-

ілюстративний, репродуктивний, пошуковий. 

                                                                     

9. Методи контролю 

Поточне опитування на семінарських заняттях, тестування, залік.                                                                    

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (залік) 
Сума 

Змістовий модуль 1 

 
50 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

10 8 8 8 8 8 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90 – 100 А  

 

зараховано 
81–89 В 

71–80 С 

61–70 D 

51–60 Е  

0–50  не зараховано 

 

11. Методичне забезпечення 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Запольський А. К. Водопостачання, водовідведення та якість води: підручник. – К.: Вища 

школа, 2005. – 671 с. 

2. Петровська М. Стандартизація, метрологія і сертифікація довкілля: навчальний 

посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 420 с. 

3. Петровська М. Нормування якості довкілля: навчальний посібник / М. Петровська. – 

Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 300 с. 

4. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод / А. К. Запольський, Н. А. 

Мішкова-Клименко, І. М. Астрелін та ін. – К.: Лібра, 2000. – 552 с. 
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Допоміжна 

1. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення : Закон України 

№ 4004–XII від 24.02.1994 р. // zakon.rada.gov.ua. – 33 с. 

2. Водний кодекс України № 213/95–ВР від 06.06.1995 р. // zakon.rada.gov.ua. – 39 с. 

3. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України № 1264–XII від 

25.06.1991р. // zakon.rada.gov.ua. – 40 с. 

4. Про питну воду та питне водопостачання : Закон України № 2918–III від 10.01.2002 р. // 

zakon.rada.gov.ua. – 26 с. 

5. ДСанПІН 2.2.4–171–10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 

людиною. 

6. ДСТУ 3928–99 Охорона природи. Гідросфера. Токсикологія води. Терміни та 

визначення. 

7. ДСТУ 3940–99 Охорона довкілля та раціональне поводження з ресурсами. Аналізатори 

складу та властивостей води. Загальні технічні вимоги і методи випробувань. 

8. ДСТУ 3959–2000 Охорона довкілля та раціональне поводження з ресурсами. Методики 

біотестування води. Настанови. 

9. ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та 

екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання. 

10. ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості. 

11. Брык М. Т., Цапюк Е. А., Твердый А. А. Мембранная технология в промышленности. - К.: 

Техника, 1990. – 248 с. 

12. Громогласов А. А., Копылов А. С., Пыльщиков А. П. Водоподготовка: Процессы и 

аппараты. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 271 с. 

13. Дытнерский Ю. И. Обратный осмос и ультрафильтрация. – М.: Химия, 1986.–- 352 с. 

14. Когановский А. М. Адсорбция и ионный обмен в процессах водоподготовки и очистки 

сточных вод. – К.: Наук. думка, 1983. – 236 с. 

15. Комплексная переработка минерализованных вод / А. Т. Пилипенко, И. Г. Вахнин, И. Т. 

Гороновский, А. К. Запольский и др. – К.: Наук. думка, 1984. – 284 с. 

16. Кульский Л. А., Строкач П. П. Технология очистки природных вод.  – К.: Вища шк. 

Головное изд-во, 1981. – 328 с. 

17. Кульский Л. А. Теоретичнскик основы и технология кондиционирования воды. – К.: 

Наук. думка, 1980. – 600 с. 

18. Никитин Г. А. Метановое брожение в биотехнологии. К.: Вища шк., 1990. – 207 с. 

19. Николадзе Г. И. Технология очистки природных вод. – М.: Высшая шк., 1987. – 479 с. 

20. Очистка производственных сточных вод / С. В. Яковлев, Я. А. Карелин, Ю. М. Ласков и 

др. – 2-е изд. – М.: Стройиздат, 1985. – 335 с. 

21. Петровська М. А. Охорона вод (санітарні норми і правила). – Навч. посібник. – Львів: 

Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 205 с.  

22. Смагин В. Н. Обработка воды методом электродиализа. – М.: Стройиздат, 1986. – 172 с. 

23. Справочник по свойствам, методам анализа и очистки воды: В 2 ч. / Л. А. Кульский, И. 

Т. Гороновский, М. А. Шевченко. – К.: Наук. думка, 1980. – Ч. 1–2. 

24. Тарасова В. В. Метрологія, стандартизація і сертифікація. – К.: Центр учбової 

літератури, 2006. – 264 с. 

25. Тарасова В. В., Малиновський А. С., Рибак М. Ф. Екологічна стандартизація і нормування 

антропогенного навантаження на природне середовище / За заг. ред. В. В. Тарасової. 

Навч. посібн. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 276 с. 

26. Яцик А. В. Екологічна безпека в Україні. – К.: Генеза, 2001. – 216 с. 
13. Інформаційні ресурси 

 
1. https://studme.org/1111091027736/tovarovedenie/uluchshenie_kachestva_vody 

2. http://swan-water.old.ogpi.ua.es/sites/swan-

water.eu/files/Quality%20Improvement%20of%20Natural%20Water%20Resources.pdf 

 


