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ВСТУП 

 
1. Метою дисципліни «Водопостачання та водовідведення» це отримання студентами уявлень 

про організацію технологічних процесів водопостачання і водовідведення, гідроекологічних аспектів 

водопідготовки, очищення стічних вод та їх впливу на якість води водних об'єктів. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

 Успішне опанування курсів «Хімія з основами геохімії», «Гідрологія», «Основи 

гідрохімії»; 

 Знання теоретичних основ загальної гідрології, гідрохімії, оцінки якості екологічного 

стану водних обєктів; 

 Володіти елементарними навичками гідрологічних та водно-балансових розрахунків, 

статистичної обробки гідрохімічних рядів. 

3. Анотація навчальної дисципліни: У наш час виникають серйозні труднощі при 

забезпеченні населення якісною питною водою через різке погіршення стану основних джерел 

водопостачання України внаслідок їх забруднення нітратами, фосфатами, важкими металами, 

нафтопродуктами, пестицидами, радіонуклідами і патогенними мікроорганізмами. Проблема 

суттєво загострюється також і через те, що існуючі технології водопідготовки передбачають 

досить широке застосування хлору, зокрема, для знезараження продуктів розпаду 

фітопланктону, що призводить до утворення в питній воді значної кількості високотоксичних 

хлорорганічних сполук, які мають кумулятивну і канцерогенну дію. Фахівцям-гідрологам, які 

готуються на кафедрі гідрології та гідроекології, необхідно знати умови формування якості води 

в джерелах водопостачання, а також вміти планувати заходи з охорони природних вод від 

забруднення стічними водами після водокористування. 

4. Завдання вивчення дисципліни показати роль компонентів хімічного складу води у 

життєдіяльності організму людини; дати загальні відомості про водокористування та водовідведення; 

ознайомити з технологічними аспектами водопостачання та водовідведення; дати уявлення про якість 

води для водопостачання; бактеріальний склад води; ознайомити з фізичними та хімічними методами 

природних вод для водопостачання; ознайомити зі складом стічних вод; охарактеризувати методи 

очистки стічних вод; ознайомити студентів з методами розрахунків умов випуску стічних вод у водні 

об’єкти. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  

- умови формування якості води в джерелах водопостачання; 

- основні риси технологічних процесів водопідготовки; 

- умови подачі питної води водокористувачам; 

- основні методи очистки стічних вод;  

- умови скидання стічних вод у природні водні об′єкти; 

- основні заходи з охорони природних вод від забруднення стічними водами. 

вміти:  

- оцінювати якість води в джерелах водопостачання; 

- оцінювати ефективність водопідготовки; 

- оцінювати ефективність роботи очисних споруд; 

- розраховувати допустимі норми скидання забруднювальних речовин зі стічними водами у водні 

об′єкти; 

- планувати заходи з охорони природних вод від забруднення стічними водами. 

Виконання поставлених завдань дозволять випускнику досягти наступних компетенцій: 

-  Прагнення до збереження природного навколишнього середовища та забезпечення сталого 

розвитку суспільства (ЗК-9; 

 - Визнання морально-етичних аспектів досліджень і необхідності інтелектуальної 

доброчесності, а також професійних кодексів поведінки (ЗК-10); 

- Здатність зберігати та примножувати моральні культурні наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її 



місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя (ЗК-12); 

-  Здатність самостійно досліджувати природні та антропогенно змінені водні об’єкти та 

процеси в польових і лабораторних умовах, описувати, аналізувати, документувати і 

звітувати про результати (ФК-8); 

- Здатність ідентифікувати водні об’єкти, їх властивості та притаманні ним процеси (ФК-

10). 
 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 
та пороговий 

критерій 
оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1  Роль компонентів 

хімічного складу води у 

життєдіяльності людини 

лекції тест, бліц опитування, 

презентація,  

дискурс  

 

 

 

40%  

  

1.2  Загальні відомості про 

водозабезпечення і 

водокористування 

лекції 

1.3  Історія розвитку 

водопостачання і 

каналізації 

лекції 

1.4  Технологічні аспекти 

водопостачання і 

водовідведення 

лекції 

1.5  
Якість води для 

водопостачання 

лекції 

2.1 Фізичні та хімічні методи 

очистки природних вод 

для водопостачання 

лекції тест, бліц опитування, 

презентація,  

дискурс  
 

 

 

40%  
 

2.2  Гідроекологічні 

особливості 

водопостачання та 

санітарний нагляд за 

джерелами 

водопостачання 

лекції 

2.3  
Стічні води та методи їх 

очистки  

лекції 

2.4  Біохімічні процеси на 

очисних спорудах 

лекції  

3.1 Гідроекологічні 

особливості очистки  

стічних  вод і санітарний 

нагляд за її ефективністю 

лекції дискурс  
 

 

 

10%  

4.1  Бактеріальне забруднення 

вод 

лекції дискурс  
 

 

 

10%  

                                                
 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до 

блоків спеціалізації) 

Програмні 
результати 
навчання 

Результати навчання за дисципліною 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 
Застосовувати 

спілкування 

рідною мовою як 

усно, так і 

письмово. 

Застосовувати 

спілкування 

другою мовою 

+ + + + +       

Виконувати 

наповнення 

спеціалізованих баз 
даних з 

використанням 

мережевих ІТ-

ресурсів та 

спеціалізованого 

програмного 

забезпечення для 

вирішення фахових 

задач 

     + + + +   

Виконувати пошук 

та опрацювання 

різних джерел 

гідрологічної 
інформації. 

Демонструвати 

визначеність і 

наполегливість 

щодо поставлених 

завдань і взятих 

обов’язків 

         + + 

 

6. Схема формування оцінки:  

Схема формування оцінки: рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання 

визначається за результатами написання письмових контрольних робіт та під час презентації та 

захисту студентом власного дослідження. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на належному 

рівні така:  

1.  результати навчання – 1.1 (знання РН 1.1-1.5) – до 40%;  

2.  результати навчання – 2 (вміння РН 2.1-2.4) - до 40%;  

3. результати навчання – 3 (автономність та відповідальність РН 3.1 4.1) - до 20%  

6.1 Форми оцінювання студентів:  

У курсі передбачено 2 змістовні частини. Заняття проводяться у вигляді лекцій та семінарських 

занять. Завершується дисципліна – іспитом.  

Упродовж семестру, після завершення відповідних тем, проводяться тематичні письмові 

контрольні роботи із відкритими питаннями. 

Для визначення рівня досягнення результатів навчання, передбачених пунктами 2 та 3 студенти 

під час презентації надають результати свого дослідження, а також демонструють набуті 

навички. 

- семестрове оцінювання здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 6, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 7 - 11. 



Обов’язковим для іспиту є написання контрольних робіт за ЗМ, участь дискурсах, підготовка 

презентації. 

 

Оцінювання за формами контролю: 
 ЗМ1 ЗМ 2 

Min. – 18 балів Max. –30 балів Min. – 18 бал Max. –30 балів 

Усна відповідь „1”  х  2 = 2 „2”  х 2  = 4 „1”  х  2 = 2 „2”  х 2  = 4 

Презентація „5”  х 1  = 5 „10”  х 1  = 10 „5”  х 1  = 5 „10”  х 1  = 10 

Модульна контрольна робота* 

1 

„11”  х 1  = 11 „16”  х 1  = 16 
  

Модульна контрольна робота 

2 
  

„11”  х 1  = 11 „16”  х 1  = 16 

„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 
* – усі модульні контрольні роботи (МКР) мають розрахунково-аналітичний характер. 

 
Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 36 

балів для одержання  допуску до екзамену обов’язковою умовою є  написання рефератів на недостатньо 

засвоєні теми. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у 

відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі 

організації навчального процесу» від 31 жовтня 2010 року. 

- Підсумкове оцінювання у формі екзамену: максимальна кількість балів на екзамені - 40 

балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 24 бали (60% максимальної 

кількості балів, відведених на екзамен).  

Студенти, які набрали впродовж семестру сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 36 балів до складання екзамену не допускаються. Рекомендований 

мінімум для допуску до екзамену – 36 балів.  
 При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль 

1 

Змістовий модуль 

2 

Екзамен Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 

7.2 Організація оцінювання:  

Оцінювання здійснюється впродовж семестру для усіх видів робіт, включаючи і самостійну 

роботу .  

За змістовим модулем 1 (ЗМ1), до якого входять 1 – 6 теми, оцінювання виконується у терміни – до 

15 жовтня,  

За змістовим модулем 2 (ЗМ2), до якого входять 7 – 11 теми, оцінювання виконується у терміни – 

до 30 листопада; 

- практичні роботи здаються до 30 листопада*.  

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 



88..11  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план  лекцій 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції 
Семінари, 

практичні, 

лабораторн 

самостійна 
робота 

Змістовий модуль 1 - Водокористування та якість води для водопостачання  

1 

Вступ. 

Тема 1. Роль компонентів хімічного складу води у 
життєдіяльності людини 

 4  7 

2 
Тема 2. Загальні відомості про водозабезпечення і 

водокористування 
4  6 

3 Тема 3. Історія розвитку водопостачання і каналізації  4   4 

4 
Тема 4. Технологічні аспекти водопостачання і 

водовідведення 
4   8 

5 Тема 5. Якість води для водопостачання 4    8 

6 Тема 6. Бактеріальне забруднення вод  8  10 

7 Модульна  контрольна  робота 2   

Змістовий модуль 2 – Гідроекологічні аспекти водопідготовки та водовідведення 

8 
Тема 7.  Фізичні та хімічні методи очистки природних 

вод для водопостачання 
 12  10 

9 
Тема 8.  Гідроекологічні особливості водопостачання 

та санітарний нагляд за джерелами 
водопостачання 

4  4 

10 Тема 9.  Стічні води та методи їх очистки 8  10 

11 Тема 10.  Біохімічні процеси на очисних спорудах 4  5 

12 
Тема 11. Гідроекологічні особливості очистки  стічних  

вод і санітарний нагляд за її ефективністю 
8  5 

13 Модульна  контрольна  робота 2   

 ВСЬОГО 68   80 

 

Загальний обсяг 150год., в тому числі: 

Лекцій – 68  год. 

Самостійна робота – 80  год. 

Консультації -2 год. 
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