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Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодексом академічної доброчесності Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. 

Відвідування занять є важливою складовою освітнього процесу. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти відвідають всі лекції і лабораторні 

заняття курсу. 

Пропуски лабораторних занять відпрацьовуються в обов’язковому 

порядку, упродовж двох тижнів з дня пропуску. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною ініціативою 

підготувати доповіді до визначених робочою програмою самостійних тем 

на основі пошуку та огляду наукових публікацій за заданою 

проблематикою дисципліни, поглибленому опрацюванні окремих 

лекційних тем або питань. 

Що будемо вивчати? Класифікація методів очищення води. Комбіновані методи очистки 

водних ресурсів 

Чому це треба вивчати? Курс дисципліни спрямований на формування здобувачів вищої освіти 

знань, пов’язаних з вирішенням питань очищення води від розчинених в 

ній домішок для доведення якості природної води до показників питної, 

підготовки глибоко-очищеної води, а також обробки стічних вод з метою 

виділення з них цінних речовин, організації безстічного водопостачання 

та зменшення шкідливого впливу стічних вод на навколишнє середовище. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із 

застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та 

міжнародного і вітчизняного досвіду. 

Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення 

ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології. 

Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки 

впровадження екологічних проектів. 

Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання 

результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за 

прийняття рішень. 

Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо 

збереження довкілля. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Навички міжособистісної взаємодії. 

Здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду вирішення 

регіональних та транскордонних екологічних проблем. 

Зміст дисципліни Системи і схеми водопостачання 
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Приймання води з природних джерел 

Поліпшення якості природної води 

Системи і схеми водовідведення 

Зовнішні системи водовідведення 

Очищення стічних вод 

Нанотехнології в процесах очищення води 

Обов’язкові завдання Виконання здобувачами вищої освіти обов’язкових та додаткових 

декількох видів завдань: сформулювати діалектичне мислення і сприяння 

розвитку хімічного світогляду студента; надати уявлень про властивості 

води як речовини і сировини, що використовується для питних, 

господарчих і виробничих потреб людини; досягнути свідомого 

засвоєння фізико-хімічної сутності процесів, що відбуваються в спорудах 

очищення і підготовки природної води; сприяння розвитку у студентів 

навичок роботи в лабораторії і постановки хімічного експерименту. 

Міждисциплінарні зв’язки Загальна та неорганічна хімія; Нормування антропогенного навантаження 

на навколишнє середовище; Органічна хімія; Техноекологія 
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