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 загальна хімія;
 хімія води.

Програмні результати навчання:
знати:
 класифікацію методів доочищення стічних вод, їх переваги та недоліки;
– фізико-хімічні основи процесів доочищення стічних вод;
– механізми процесів та параметри найбільш ефективної роботи споруд

доочищення стічних вод, що дозволяють інтенсифікувати процес;
– науково - обґрунтовані методи розрахунку споруд доочищення стічних вод;
– перспективні конструкції споруд доочищення стічних вод;
– сучасні системи водопостачання;
– порядок приймання споруд до експлуатації;
– методи виявлення й усунення конструктивних і технологічних недоліків у

роботі споруд водопостачання;
– методи контролю роботи споруд водопостачання і способи оптимізації їх

експлуатації;
– найбільш розповсюдженні методи доочищення стічних вод, їх переваги та

недоліки;
– конструкції та принцип роботи споруд  доочищення стічних вод;
– закономірності процесів доочищення стічних вод та параметри ефективної

роботи      споруд;
– нові розробки в галузі доочищення побутових та очищення промислових

стічних вод;

розуміти:
– підготування споруд до пуску в експлуатацію;
– аналіз роботи діючих споруд;
– оцінки нестач у роботі споруд і методи їх усунення;

вміти:
 проводити аналіз роботи існуючих споруд доочищення стічних вод, виявляти
проблему та визначати шляхи її рішення;
– визначати найбільш ефективні важелі впливу на процеси доочищення стічних
вод;
– вибирати раціональний варіант схем доочистки із запропонованих залежно від
вихідної характеристики стічних вод та виконувати відповідні розрахунки;
– ефективно проектувати та експлуатувати споруди водопостачання та
доочистки стічних вод;
– вимірювати і контролювати параметри роботи споруд водопостачання;
– виконувати перевірочні розрахунки споруд водопостачання;

– складати паспорти споруд водопостачання.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
№п/ Назва тем Кількість годин



п лекції практичні самостійна 

            ЧАСТИНА І  
Пуск споруд водопроводу до експлуатації 

1.1 Задача  пуско - наладочних  робіт.   2 1 6 
1.2 Перевірка технічної готовності споруд до пуску.   3 2 12 
1.3 Підготування споруд до пуску і наладки.   2 2 16 
1.4 Технологічна наладка та експлуатація споруд 3 4 6 

Наладка і удосконалення роботи діючих споруд системи водопостачання  
1.5 Обстеження роботи діючих споруд.  3 4 10 
1.6 Наладка технологічного режиму та інтенсифікація роботи 

споруд 
3 3 8 

 Всього: 16 16 58 
 ЧАСТИНА ІІ     

2.1 Методи та споруди доочистки біологічно очищених 
стічних вод. Мета та задачі удосконалення систем 
доочищення стічних вод 

2 2 4 

2.2. Методи та споруди доочистки біологічно очищених 
стічних вод. Коротка характеристика  найбільш 
розповсюджених методів доочистки стічних вод та їх 
аналіз 

2 2 8 

2.3 Удосконалення процесів і споруд  механічної і біологічної  
доочистки стічних вод. Удосконалення методу 
фільтрування 

4 8 14 

2.4 Удосконалення процесів і споруд  механічної і біологічної  
доочистки стічних вод. Удосконалення методу біологічної 
доочистки стічних вод 

2 4 9 

2.5 Удосконалення процесів та споруд фізико-хімічної 
доочищення стічних вод. Фізико-хімічні основи процесу 
флотації 

2  4 

2.6 Удосконалення процесів та споруд фізико-хімічної 
доочищення стічних вод. Удосконалення процесу 
флотаційної очистки стічних вод 

4  4 

 Всього 16 16 58 
 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 
 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення 
лекційних, практичних занять і оцінюється сумою набраних балів. Основна мета 
поточного контролю – забезпечення зворотнього зв’язку між науково-
педагогічними працівниками та студентами у процесі навчання, забезпечення 
управління навчальною мотивацією студентів. Поточний контроль проводиться у 
формі усного опитування. 

 Семестровий підсумковий контроль проводиться у формі заліку,  визначеного 
навчальним планом у терміни, передбачені графіком навчального процесу, та в 
обсязі навчального матеріалу, визначеному робочою програмою дисципліни. 

 Атестація здобувачів вищої освіти – це встановлення відповідності засвоєних 
здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей 



вимогам стандартів вищої освіти. Атестація випускників проводиться за 
акредитованими спеціальностями та завершується видачею документів 
встановленого зразку про присудження відповідного ступеню освіти та 
присвоєння здобутої кваліфікації. Атестація здійснюється відкрито і гласно. 

 
Мінімальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за навчальною 

дисципліною «Удосконалення систем водопостачання та каналізації» 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   
Курсова робота 1 20 40 
Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані 
тести), або 

2 15 30 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 15 30 
Разом  60 100 

 
ЧАСТИНА ІІ 

Курсова робота 1 30 50 
Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані 
тести), або 

2 
30 50 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1   
Разом  60 100 

 
Тематика індивідуальних та/або групових завдань.  
Частина 1. З дисципліни передбачено виконання курсової роботи.  

Курсова робота з курсу складається з практичних завдань та задач та 
індивідуального завдання. Розроблено 10 варіантів курсових робіт. Відповіді на 
питання передбачають розкриття теоретичних аспектів дисципліни і здійснюються 
на основі вивчення матеріалів підручників та наукових публікацій. Методичні 
рекомендації щодо виконання курсової роботи представлені в методичних вказівках. 

Обсяг курсової роботи-пояснювальна записка – 10-20 сторінок. 
РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА: 
1. Характеристика існуючої системи водопостачання і нових споруд. 
2. Повірочний розрахунок споруд. 
3.  Перелік необхідних контрольних приладів та реагентів. 
4. Схема підключення нових споруд к діючої системі. 
5. Наладка роботи елемента технологічної схеми згідно завдання 

керівника. 



Схема пускового комплексу та споруди, наладка якої розглядається, 
виконуються як ескіз і додаються до  пояснювальної записки. 

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи представлені в 
методичних вказівках [5,6]. 

 Тематика індивідуальних та/або групових завдань.  
Частина 2.  З дисципліни передбачено виконання  курсової роботи 

Тематика: Проектування комплексу споруд доочищення біологічно-очищених 
стічних вод. Розрахунково-пояснювальна записка вміщує: 

1. Вихідні данні  для проектування. 
2. Обґрунтування вибору методу доочищення біологічно-очищених стічних 

вод та складу очисних споруд. 
3. Розрахунок сітчастих барабанних фільтрів.  
4. Проектування біореактору доочищення. 
5. Розрахунок установок з обеззаражування біологічно-доочищених стічних 

вод. 
6.  Розрахунок споруд з насичення доочищених стічних вод киснем. 

Обсяг розрахунково-пояснювальної записки : 20-25 стор.  машинописного 
тексту. Графічна частина складається з 1 аркушу креслень формату А1. 

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи представлені в 
методичних вказівках [11]. 
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