
Національний університет водного господарства та 
природокористування 

Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури 
 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
 
Заступник голови науково-
методичної ради НУВГП 
е-підпис Валерій СОРОКА 
 
05.04.2022 

 
 
 

03-06-12S 
 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни   

SYLLABUS 

Інноваційні технології 
водовідведення промислових 

підприємств з курсовим 
проектом 

Innovative technologies of 
industrial enterprises 

wastewater treatment with a 
course project 

 

Шифр за ОП OK.5 Code in Educational Program 
Освітній рівень: 

магістерський (другій) 
Educational level: 

Master’s (second) 

Галузь знань:  
Архітектура та будівництво 

19 
Fields of knowledge: 

Architecture and 
Construction 

Спеціальність:  
Будівництво та цивільна 

інженерія 
192 

Field of stady:   
Construction and civil 

engineering 
Освітня програма: 

Водопостачання та 
водовідведення 

Educational Program:  
Water 

supply and sewerage 
 
 
 
 
 
 
 

РІВНЕ - 2021 
 



Силабус освітньої компоненти «Інноваційні технології 
водовідведення промислових підприємств з курсовим проектом» 
для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за 
освітньо-професійною програмою «Водопостачання та 
водовідведення», 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Рівне. 
НУВГП. 2022. 17 стор. 
 
ОПП на сайті університету: http://ep3.nuwm.edu.ua/20874/ 

 
Розробник силабусу:  Ковальчук Віктор Анатолійович, д.т.н., 
професор, професор кафедри водопостачання, водовідведення та 
бурової справи. 
 
Силабус  схвалений на засіданні кафедри  
Протокол  № 7 від “21” грудня 2021 року 
 
 
Завідувач кафедри: е-підпис Мартинов С.Ю., д.т.н., професор. 
 
Керівник (гарант) ОП: е-підпис Мартинов С.Ю., д.т.н., професор, 
завідувач кафедри водопостачання, водовідведення та бурової 
справи. 
 
 
Схвалено науково-методичною радою з якості ННІ 
Протокол  № 2 від “ 22 ” лютого 2022 року. 
 
Голова науково-методичної ради з якості ННІБА: е-підпис Макаренко 
Р.М., к.т.н., професор 
 
СЗ №-1222 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Ковальчук В.А. , 2021 
© НУВГП, 2021 
 
 



 
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої освіти магістр 
Освітня програма «Водопостачання та водовідведення» 
Спеціальність 192 «Водопостачання та водовідведення» 
Рік навчання, семестр 2 
Кількість кредитів 6 
Лекції: 28/2 години 
Лабораторні заняття: 8/6 годин 
Практичні заняття: 24/10 годин 
Самостійна робота: 120/162 годин 
Курсова робота: КП 
Форма навчання денна/заочна 
Форма підсумкового 
контролю 

екзамен 

Мова викладання українська 
  

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 
ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 
Лектор 

 

Ковальчук Віктор Анатолійович, д.т.н., 
професор, професор кафедри 
водопостачання, водовідведення та 
бурової справи   

Вікіситет http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Ковальчук Віктор 
Анатолійович 

ORCID https://orcid.org/0000-0002-4098-7802 
Як комунікувати  v.a.kovalchuk@nuwm.edu.ua 

Актуальні оголошення на сторінці 
дисципліни в системі MOODLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Ковальчук
mailto:o.a.lahodniuk@nuwm.edu.ua


 
ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

У порівнянні із міськими, стічні води промислових підприємств 
характеризуються більш високими концентраціями забруднень, в 
деяких випадках містять у своєму складі речовини, які негативно 
вливають на процеси біологічної очистки стічних вод і тому не можуть 
беззастережно скидатися в міську каналізацію. Для їх очистки 
необхідно застосовувати більшу кількість різноманітних технологічних 
процесів і споруд, які принципово відрізняються від технологічних 
процесів і споруд, застосовуваних для очистки міських стічних вод. 
Зазвичай більш складними є і технології знешкодження, обробки і 
утилізації утворюваних осадів. У ході відродження вітчизняного 
промислового виробництва з’являються нові підприємства, для 
очистки стічних вод яких необхідно застосування принципово нових, 
інноваційних технологій і методів знешкодження рідких і твердих 
відходів виробництва. Крім цього, за останні роки значно виросли 
вимоги до якості очищених промислових стічних вод. Тому для 
розв’язання цих складних задач має бути організована підготовка 
фахівців, здатних розробляти сучасні технології, впроваджувати їх на 
діючих і нових каналізаційних очисних спорудах, мережах і насосних 
станціях промислових підприємств, здатних до творчої роботи, 
конструктивного мислення, прогнозування подальшого розвитку науки 
і технологій. 
 Мета навчальної дисципліни «Інноваційні технології водовідведення 
промислових підприємств» – ознайомлення студентів з сучасними 
інноваційними методами і технологіями очистки стічних вод 
промислових підприємств; суттю технологічних процесів; 
конструктивними особливостями сучасних технологічних рішень, що 
застосовуються в практиці  водовідведення та очистки стічних вод 
промислових підприємств.  
Основні завдання (цілі) навчальної дисципліни «Інноваційні 
технології водовідведення промислових підприємств» це: 
− набуття студентами знань з технології очистки стічних вод 
промислових підприємств і знешкодження утворюваних осадів, 
методів і понять аналізу роботи діючих очисних споруд, мереж і 
насосних станцій промислових підприємств; 
− отримання практичних навичок і умінь застосування отриманих 
знань для розробки проектів реконструкції, або будівництва нових 
очисних споруд, мереж і насосних станцій промислових підприємств. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни магістр повинен знати:  
– види технологічних процесів та їхні теоретичні засади;  сучасні 

системи і схеми водовідведення промислових підприємств, принципи 
побудови схем, конструктивні та технологічні особливості технічних 
рішень, методи і технологічні схеми очищення стічних вод та прийоми 
їх розробки; 



– основи та обґрунтування інженерних розрахунків нормування 
скиду стічних вод у поверхневі водойми та міську каналізацію; 
властивості та фізико-хімічні показники забруднених стічних вод 
промисловими підприємствами, їх вплив на вибір технологічних та 
конструктивних рішень. 
вміти: 
– ставити і вирішувати завдання, пов’язані з проектуванням, 

розрахунком та експлуатацією систем водовідведення та очистки 
стічних вод промислових підприємств; 
– використовувати сучасні інноваційні методи і технології очистки 

стічних вод промислових підприємств; 
– розробляти технологічні схеми із застосуванням сучасних 

технічних рішень та технологічних прийомів з водовідведення та 
очистки стічних вод промислових підприємств. 

Передбачається використовувати наступні методи: лекції та 
практичні заняття у супроводі навчальних відеоматеріалів, 
демонстрацій презентацій PowerPoint, виконання практичних завдань 
за індивідуальним варіантом із застосуванням сучасних комп'ютерних 
прикладних програм та пошукових систем в інтернеті, зокрема засобів 
інтерактивного моделювання, розміщених в базах даних промислових 
підприємств, пошук в електронних варіантах технічної документації та 
нормативних документів, аналіз конкретних виробничих ситуацій 
(case-study), аналіз та оцінка конкретних ситуацій (case study);  
Технології: аналіз конкретних ситуацій; творчий підхід, навчальна 
дискусія під час розв'язання технічних та технологічних завдань; 
лекція-візуалізація; навчальні ситуації, мозковий штурм при оцінці 
виробничих ситуацій. 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=536  

Компетентності 
Загальні компетентності: 
ІК. Здатність розв'язувати складні задачі дослідницького та/або 
інноваційного характеру у сфері будівництва та цивільної інженерії 
(водопостачання та водовідведення), що передбачає застосування 
певних теорій та методів відповідної науки і характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов. 
ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК06. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), 
прагнення до збереження навколишнього середовища. 
Фахові компетентності: 
ФК01. Здатність інтегрувати спеціалізовані концептуальні знання в 
галузі будівництва та цивільної інженерії, у поєднанні з дотриманням 



чинних нормативно-правових документів у сфері архітектури та 
будівництва, для вирішення складних інженерних задач у 
водопостачанні та водовідведенні. 
ФК02. Здатність розробляти та реалізовувати проекти в галузі 
будівництва та цивільної інженерії, ставити та вирішувати завдання 
пов'язані з проектуванням, будівництвом, реконструкцією та 
експлуатацією систем водопостачання водовідведення та очищення 
стічних вод промислових підприємств. 
ФК04. Здатність проводити обстеження, випробування, діагностику та 
розрахунки при розв’язанні задач в галузі будівництва та цивільної 
інженерії, досліджувати й аналізувати якість води, яка 
використовується для виробничих процесів, властивості забруднень 
стічних вод. 
ФК05. Здатність будувати та досліджувати моделі ситуацій, об'єктів та 
процесів будівництва та цивільної інженерії, розробляти моделі 
систем та окремих споруд водопостачання та водовідведення, 
виконувати їх аналіз та презентацію, робити висновки щодо 
оптимальних рішень, які приймаються. 
Програмні результати навчання: 
РН01. Проектувати будівлі та споруди водопостачання та 
водовідведення, в тому числі з використанням програмних систем 
комп'ютерного проектування, з метою прийняття раціональних 
проектних та технічних рішень, техніко-економічне обгрунтування, 
враховуючи особливості об'єкта будівництва, визначення 
оптимального режиму його функціонування та впровадження заходів з 
ресурсо- та енергозбереження.  
РH02. Ставити та вирішувати завдання, пов'язані з проектуванням 
розрахунком та експлуатацією систем водопостачання та 
водовідведення. 
РН03. Виявляти причини незадовільної роботи водопровідно-
каналізаційних споруд, володіти методами проведення робіт з 
дослідження діючих систем водопостачання та водовідведення і 
приймати рішення з інтенсифікації їх роботи шляхом реконструкції та 
модернізації. 
РН04. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що 
включають сучасні наукові здобутки, а також критичне осмислення 
сучасних проблем галузі будівництва та цивільної інженерії для 
розв'язування складних задач професійної діяльності водопостачання 
та водовідведення, застосовувати методологію та технологію 
наукових досліджень, провести постановку і проведення 
експериментів, метрологічне забезпечення, збір, обробку та аналіз 
результатів, ідентифікаційного теорії і експерименту.  
РН05. Проводити технічну експертизу проектів об'єктів 
водопостачання та водовідведення, здійснюючи контроль 
відповідності проектів і технічної документації завданням на 



проектування, технічним умовам та іншим чинним нормативно-
правовим документам у сфері архітектури та будівництва, виконувати 
контроль, аналіз та управління роботою споруд та обладнання в 
системах водопостачання та водовідведення. 
РН09. Розробляти заходи з охорони праці та навколишнього 
середовища при проведенні досліджень та у виробничій діяльност,і 
забезпечувати оптимальне використання водних ресурсів та 
дотримання екологічної безпеки на об'єктах водопостачання та 
водовідведення. 
РН10. Відслідковувати найновіші досягнення в області 
водопостачання та водовідведення, застосовувати їх для створення 
інновацій. 
РН11. Підбирати сучасні матеріали, технології і методи виконання 
процесу будівельного виробництва, враховуючи архітектурно-
планувальну, конструктивну частину проекту та базу будівельної 
організації.  
РН14. Здатність розв'язувати проблеми будівництва та цивільної 
інженерії нових або незнайомих середовищах за наявності неповної 
або обмежений інформації з урахуванням аспектів соціальної та 
етичної відповідальності 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 
- вдосконалення індивідуальних якостей (уміння вирішувати 
проблемні ситуації та приймати рішення, чітко ставити задачі, 
орієнтація на кінцевий результат) шляхом уміння розробляти 
програму проведення наукових досліджень з питань умов праці, 
розподілу обов‘язків між членами колективу та підготовки якісного 
наукового звіту з колективної роботи;  
- покращення комунікаційні якості (зрозуміло формулювати власні 
думки, готувати якісні презентації, відповідати аргументовано, 
зрозуміло, ввічливо, вислуховувати та приймати різні точки зору, 
взаємодіяти з різними типами людей) під час обговорення проблемних 
ситуацій та вирішення завдань;  
- підвищення управлінських якостей (уміння грати в команді, 
передбачати та запобігати ризикам, об‘єднувати та мотивувати 
команду під час підготовки колективних патентів на корисну модель, 
наукових статей і звітів.  
Навички відповідають Institutional Student Learning Outcomes [ISLO 1], 
відповідно до https://www.canton.edu/media/curriculum/CONS222.pdf. 
  

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ 

Змістовний модуль 1. Особливості водовідведення і методи 
очистки стічних вод промислових підприємств 

91-91 / 18-1 / 14-6 / 6-4 / 53-64 (всього / лекції / практичні заняття / 
лабораторні заняття / самостійна робота; денна-заочна форма 

https://www.canton.edu/media/curriculum/CONS222.pdf


навчання) 
ТЕМА 1. Особливості водовідведення та очищення стічних вод 

промислових підприємств   
Види стічних вод промислових підприємств, визначення їх кількості і 

складу. Системи і схеми водовідведення промислових підприємств. 

Балансова схема. Особливості влаштування каналізаційних мереж. 

Умови сумісного водовідведення промислових підприємств і міських 

та сільських населених пунктів. – 12 / 2 / 2 / 0 / 8 

ТЕМА 2. Класифікація методів очищення стічних вод. Попередня 
підготовка виробничих стоків та методи механічного їх очищення 
Види та ознаки класифікації стоків. Усереднення стоків за 
концентрацією та їх припливом. Технологія та споруди механічного 
очищення стоків:  проціджування; осадження в гравітаційному та 
відцентровому полях. – 13 / 4 / 2 / 0 / 7 

ТЕМА 3. Технологія обробки води хімічними реагентами. 

Різновиди флотаційної обробки стоків 

Насичення стоків повітрям. Технологічні прийоми очищення стічних 

вод з застосуванням реагентів. Технологія флотаційного очищення 

стоків. – 14 /2 / 2 / 2 / 8 

ТЕМА 4. Класифікація фільтрів та теоретичні засади процесу 

очищення стічних вод фільтруванням 

Класифікація фільтрів та математичні моделі процесу фільтрування. 

Умови регенерації зернистих фільтрів. Особливості доочищення 

стічних вод на фільтрах з плаваючим фільтруючим шаром. – 11 / 2 / 2 / 

0 / 7 

ТЕМА 5. Технологічні прийоми очищення стічних вод в 
електричному та магнітному полях 

Технологічні прийоми електрообробки стічних вод та пристрої для її 

реалізації. Фізична суть магнітного, магніто-реагентного очищення 

стічних вод. Обладнання та технологічні параметри. – 14 / 2 / 2 / 2 / 8  

ТЕМА 6. Технологічні прийоми біологічного очищення стічних вод 

промислових підприємств в природних і штучних умовах 

Особливості процесу стосовно очищення виробничих стоків.  

Технологічні прийоми біологічного очищення виробничих стічних вод. 

Особливості очищення промислових стічних вод в аеротенках та в 

біофільтрах. – 11 / 2 / 2 / 0 / 7 

ТЕМА 7. Технологічні прийоми очищення стічних вод від 

специфічних домішок 

Характеристика стічних вод зі специфічними домішками. Основи 

технологічних прийомів очищення стічних вод - екстракція, евапорація, 



адсорбція, іонний обмін, випарювання, кристалізація, випаровування. 

Схеми споруд, технологічні параметри. Термічна обробка стічних вод. 

– 16 / 4 / 2 / 2 / 8 

 
Змістовний модуль 2. Технологічні схеми очистки стічних вод  

промислових підприємств 
59-59 / 10-1 / 10-4 / 2-2 / 37-44  

ТЕМА 8. Технологічні схеми очищення стічних вод  хімічної, 
паперової та будівельної промисловості   

Характеристика стічних вод  виробництва мінеральних кислот, 

добрив, соди, хімічних волокон; фенолу, ацетону, фарб, виробництв 

мікробіологічної, лісохімічної,  паперової та будівельної 

промисловості, гідролізних заводів. Технологічні схеми, схеми споруд, 

технологічні параметри. – 12 / 2 / 2 / 0 / 7 

ТЕМА 9. Технологічні схеми очищення стічних вод  металургійної 
та машинобудівної промисловості 

Характеристика стічних вод підприємств чорної металургії, 

підприємств кольорової металургії, транспорту, машинобудування. 

Технологічні схеми очищення стічних вод, схеми споруд, технологічні 

параметри. – 12 / 2 / 2 / 0 / 8 

ТЕМА 10. Технологічні схеми очищення стічних вод заводів легкої 
промисловості  
Характеристика стічних вод заводів штучного волокна, шкіряних 

заводів, хутрових фабрик, фабрик штучних технічних шкір, фабрик 

первинної обробки вовни. Технологічні схеми очищення стічних вод, 

схеми споруд, технологічні параметри. – 11 / 2 / 2 / 0 / 7 

ТЕМА 11. Технологічні схеми очищення стічних вод підприємств  
харчової промисловості 

Характеристика стічних вод цукрової, крохмальної, овочевої, жирової, 

м’ясної, молочної, рибної промисловості. Технологічні схеми 

очищення стічних вод, схеми споруд, технологічні параметри. – 12 / 2 / 

2 / 0 / 8 

ТЕМА 12. Обробка осадів виробничих стічних вод 
Характеристика осадів. Класифікація методів обробки осадів. 

Ущільнення осадів. Анаеробне зброджування і аеробна стабілізація 

осадів. Кондиціонування осадів. Сушка осадів. Методи 

знезаражування осадів. Схеми споруд, технологічні параметри. – 13 / 

2 / 2 / 2 / 7 

 
Змістовний модуль 3. Індивідуальне навчально-дослідне 

завдання (фаховий курсовий проект – 30 годин) 



 
 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ  
(оцінка в балах, максимум 22 бали) 

І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
(оцінка в балах, максимум 8 балів)  

Вид заняття Бали 

1. Поточна складова оцінювання 

Практична робота 1. Розрахунок усереднювачів при 

циклічному та залповому припливі стічних вод 
2 

Практична робота 2. Розрахунок установок нафтовлювачів 

при очистці стічних вод ПП 
2 

Практична робота 3. Розрахунок випарних установок при 

очистці стічних вод ПП 
2 

Практична робота 4. Застосування хімічного осадження і 

нейтралізації при очистці стічних вод  
3 

Практична робота 5. Вилучення ПАР із стічних вод ПП 

пінною сепарацією 
2 

Практична робота 6. Розрахунок технологічних процесів 

очистки стічних вод в напірних флотаторах та їх установок 
2 

Практична робота 7. Розрахунок установок по 

електрофлотації і електрокоагуляції 
2 

Практична робота 8. Застосування адсорбції при очистці 
стічних вод ПП  2 

Практична робота 9. Застосування аеробної біологічної 
очистки стічних вод ПП 3 

Практична робота 10. Застосування анаеробної очистки 
стічних вод ПП 2 

Разом практичні роботи 22 

Лабораторна робота 1. Напірна флотація 2 

Лабораторна робота 2. Електрокоагуляція-флотація 2 

Лабораторна робота 3. Адсорбція 2 

Лабораторна робота 4. Зневоднення осаду (фільтр-прес) 2 

Разом лабораторні роботи 8 

Індивідуальне науково-дослідне завдання 30 

Всього поточна складова оцінювання 60 

2. Підсумкова складова оцінювання  



2.1. Модульний контроль № 1 20 

2.2. Модульний контроль № 2 20 

Всього підсумкова складова оцінювання: 40 

Разом: 100 

 
 
Наведені теми лекційних і практичних занять відносяться до всіх видів 
і форм навчання, а кількість годин – тільки при їх вивченні в 
аудиторіях на денній формі навчання. 
Для заочної форми навчання загальна кількість годин становить 180 
год., з них аудиторних – 18 год. (лекцій – 2 год., практичних занять – 
10 год., лабораторних занять – 6 год.), самостійна робота – 132 год., 
фаховий курсовий проект – 30 год.  

 
 

Індивідуальне науково-дослідне завдання 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання складається із виконання 
фахового курсового проекту. Відповідно до завдання, в курсовому 
проекті необхідно розробити проект очисних споруд одного із 
підприємств харчової промисловості із скидом очищених стічних вод у 
природну водойму і знешкодження утворюваних осадів. 
Пояснювальну записку необхідно оформити в рукописному або 
друкованому варіанті на стандартному папері формату А4 
(210×297мм) з одного боку. Обсяг пояснювальної записки до  25 
сторінок. Поля: верхнє, нижнє та ліве - 20 мм, праве - 10 мм. 
При виконанні проекту необхідно виконати графічну частину: 
- побудувати генплан очисних споруд підприємства харчової 
промисловості; 
- побудувати висотну схему очисних споруд; 
- побудувати балансову схему очисних споруд; 
- навести експлікацію споруд, що входять до технологічної схеми; 
- навести специфікацію трубопроводів очисних споруд. 
Розподіл балів за виконання курсового проекту: 
- 25 балів – за роботу над проектом протягом семестру (оцінюється 
повнота, якість та своєчасність виконання кожного розділу КП); 
- 5 балів – за захист КП (оцінка набутих знань). 
Додатково див. Положення про семестровий поточний та 
підсумковий 
контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/. 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 
- вдосконалення індивідуальних якостей (уміння вирішувати 
проблемні ситуації та приймати рішення, чітко ставити задачі, 
орієнтація на кінцевий результат) шляхом уміння розробляти 



програму проведення наукових досліджень з питань умов праці, 
розподілу обов‘язків між членами колективу та підготовки якісного 
наукового звіту з колективної роботи;  
- покращення комунікаційні якості (зрозуміло формулювати власні 
думки, готувати якісні презентації, відповідати аргументовано, 
зрозуміло, ввічливо, вислуховувати та приймати різні точки зору, 
взаємодіяти з різними типами людей) під час обговорення 
проблемних ситуацій та вирішення завдань в галузі охорони праці, 
розробки фізичних моделей впливу шкідливих та небезпечних 
чинників на працюючу людину;  
- підвищення управлінських якостей (уміння грати в команді, 
передбачати та запобігати ризикам, об‘єднувати та мотивувати 
команду під час підготовки колективних патентів на корисну модель, 
наукових статей, звітів з питань цивільнї безпеки.  
Навички відповідають Institutional Student Learning Outcomes [ISLO 1], 
відповідно до https://www.canton.edu/media/curriculum/CONS222.pdf.  
 

ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Для досягнення мети та завдань курсу студентам потрібно засвоїти 
теоретичний матеріал, вчасно виконати практичні та лабораторні 
завдання, та здати модульні контролі знань. В результаті можна 
отримати такі обов’язкові бали: 
- 22 балів – за вчасне та якісне виконання завдань практичних занять 
(поточна практична складова оцінки); 
- 8 балів - за вчасне та якісне виконання завдань лабораторних робіт 
(поточна практична складова оцінки); 
- 30 балів - за вчасне та якісне виконання курсового проекту; 
- 40 балів – на модульних контролях. 
Усього –100 балів у весняному семестрі. 
По 40 балів на модульних контролях здобувач може набрати 
пройшовши тестування за кожним змістовим модулем (МК1 і МК2 – 
для модулів 1 та 2), або на підсумкових модулях під час сесії навесні.  
Поточна складова оцінки (у межах 30 балів) крім наведених вище 
балів за вчасне та якісне виконання практичних занять може включати 
додаткові бали за оригінальні рішення, конкретні пропозиції з 
удосконалення змісту навчальної дисципліни тощо. 
 

ПОЄДНАННЯ НАВЧАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ 

В процесі навчання здобувачі вищої освіти залучаються до розробки 
рекомендацій з очистки стічних вод промислового підприємства, 
зокрема за комплексною кафедральною тематикою «Розробка 
ресурсоекономних споруд, обладнання та схем очистки природних і 
стічних вод населених пунктів та промислових підприємств» 
(державний реєстраційний номер: № 0118U001639). Студенти мають 



можливість ознайомитися з технологічними схемами очистки стічних 
вод промислових підприємств, результатами їх роботи, виконувати 
розрахунки стосовно можливості застосування інноваційних споруд та 
обладнання. Результати роботи направлені на виконання майбутніх 
магістерських робіт, є основою виступів на конференціях і семінарах, а 
також статей у збірники наукових праць. 
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промислових підприємств» для здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та 

цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою 

«Водопостачання та водовідведення» усіх форм навчання. Частина 

1. [Методичне забезпечення]. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12899. 

03-06-78 Вижевська, Т. В. та Ковальчук, В. А. (2018) Методичні вказівки 

до практичних занять з дисципліни «Системи водовідведення 

промислових підприємств» для здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та 

цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою 

«Водопостачання та водовідведення» усіх форм навчання. Частина 

2. [Методичне забезпечення]. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12900. 

Дедлайни та перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно «Порядку 
ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/, за яким і реалізується право здобувача 
на 
повторне вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. 
Перездача модульних контролів здійснюється згідно з правилами 
ННЦНО http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniu vannia-znan/dokumenti . 
Оголошення стосовно дедлайнів здачі частин навчальної дисципліни 
відповідно до політики оцінювання оприлюднюються на сторінці даної 
дисципліни на платформі MOODLE за календарем: 
https://exam.nuwm.edu.ua/calendar/view.php?view=month&course=1661 

Неформальна та інформальна освіта 

Студенти мають право на визнання (перезарахування) результатів 
навчання, набутих у неформальній та інформальній освіті згідно з 
відповідним Положенням: http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12899
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniu
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniu


Зокрема студенти можуть самостійно проходити онлайн-курси на таких 
навчальних платформах, як Prometheus, Coursera, edEx, edEra, 
FutureLearn та інших, для наступного перезарахування результатів 
навчання. При цьому важливо, щоб знання та навички, що 
формуються під час проходження певного онлайн-курсу чи його 
частин, мали зв'язок з очікуваними навчальними результатами даної 
дисципліни (освітньої програми) та перевірялись в підсумковому 
оцінюванні. 
Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання 

Підприємства та організації водопровідно-каналізаційного 
господарства промислових підприємств м. Рівного та інших населених 
пунктів. 
 

Правила академічної доброчесності 
Всі здобувачі, співробітники та викладачі НУВГП мають бути чесними у 
своїх стосунках, що застосовується і поширюється на поведінку та дії, 
пов'язані з навчальною роботою. Студенти мають самостійно 
виконувати та подавати на оцінювання лише результати власних 
зусиль та оригінальної праці, що регламентовано Кодексом честі 
студента у НУВГП (https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj) 
За списування під час проведення модульного контролю чи 
підсумкового контролю, студент позбавляється подальшого права 
здавати матеріал і у нього виникає академічна заборгованість. 
За списування під час виконання окремих завдань, студенту 
знижується 
оцінка відповідно до ступеня порушення академічної доброчесності. 
Документи стосовно академічної доброчесності (про плагіат, порядок 
здачі курсових робіт, кодекс честі студентів, документи Національного 
агентства стосовно доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ 
ОСВІТИ сайту НУВГП – https://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/vyo/dokumenti. 

Вимоги до відвідування 

Лекції і практичні заняття будуть у режимі офлайн або онлайн за 
допомогою Google Meet за лінком: https://meet.google.com/icm-xyst-cve. 
Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних причин. 
Консультації будуть у режимі онлайн за допомогою Google Meet або 
Viber у домовлений час зі студентами. 
Здобувачі можуть на заняттях використовувати мобільні телефони та 
ноутбуки, але виключно в навчальних цілях з даної дисципліни. 
У випадку пропуску заняття (лікарняні, мобільність тощо). 
Відпрацювати можна самостійно і під час консультацій, надавши 
викладачу реферат лекції чи звіт практичного заняття після 
самостійного вивчення пропущеного заняття за матеріалами на 



платформі MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1661. 

Оновлення 

Оновлення компонент навчальної дисципліни відбувається з ініціативи 
гаранта програми, лектора, здобувачів вищої освіти, випускників, 
роботодавців або інших зацікавлених сторін освітнього процесу, які 
можуть подавати свої пропозиції в усній чи письмовій формі на 
електронну адресу лектора.  

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 
Здобувачі вищої освіти можуть отримати окремі РН у вітчизняних та 
іноземних ЗВО (через проходження окремих освітніх компонентів або 
сертифікованих програм у статусі зарахованого слухача), і такі 
результати навчання також можуть бути предметом визнання. Більше 
інформації про академічну мобільність у Положенні про академічну 
мобільність учасників освітнього процесу НУВГП 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/ та Порядку перезарахування результатів 
навчання за програмами академічної мобільності в НУВГП 
http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/. 
 

Лектор, д.т.н., професор                                                Ковальчук В.А. 

 


