
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Назва: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВОДООЧИСТКИ  
2. Код:  
3. Тип: вибіркова   

4. Рівень вищої освіти  бакалаврський 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:   4 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:   7 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:   2 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Вижевська Т.В. 

канд. техн. наук, доц. 
9. Результати навчання:   
  - Студент повинен вміти: виконувати аналіз основних параметрів технологічних 

процесів та інженерні розрахунки водоочисних систем у водопостачанні та 

водовідведенні. 
- Студент повинен  знати: теоретичні основи аналізу та розрахунку процесів технології 

очищення води, розуміння механізму дії процесів та особливостей їх реалізації.  

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи. 

11. · Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: „Фізика”, 

„Хімія”, „Вища математика”, „Хімія та мікробіологія води”, „Основи фізичної та 

колоїдної хімії”, „Технічна механіка рідини і газу ”. 

     · Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за 
необхідності): Водопостачання (технологія підготовки питної води), Водовідведення 

(очищення стічних вод).    

12. Зміст курсу: Теоретичні основи класифікації домішок. Теоретичні основи 

очищення вод гідромеханічними способами, фільтрування води, технології фізико-

хімічного очищення води (коагуляції, флокуляції), технології біологічного очищення 

води, сорбції і іонного обміну, Фізичні та фізико-хімічні технології очищення вод. 
13. Рекомендовані навчальні видання:   
1.  Фізико-хімічні  основи технології очищення стічних вод. За заг.ред. проф. 

Запольського А.К. підручник.-Київ: Лібра, 2000. 

2. Минц Д.М. Теоретические основи технологи очищення воды. -М.: Стройиздат, 

1984. 

3. Вижевська Т.В. методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Процеси та 

апарати водоочистки» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» 

професійного спрямування  Водопостачання і водовідведення» денної і заочної форм 

навчання. Шифр 01-04-35. Рівне, НУВГП,-2013-28с. 

   14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 12 год. 

лекцій, 8 год. практичних занять, 52 год. самостійна робота. Разом – 72 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні 

завдання,  індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (60 балів): залік  в кінці 8 семестру.  

Поточний контроль (40 балів): тестування, письмове опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри                                                                    В.О.Шадура,  

к.т.н., доцент 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL  DISCIPLINE 

1. Name. THEORETICAL FOUNDATIONS OF WATER PURIFICATION   
2. Code  
3. Type selective. 

4. Higher education level is the first –Bachelor’s degree 
5. Year of studies, when discipline is offered: 4. 

6. Semester, when discipline is studied:   7. 

7. Amount of the set credits: 2,0 
8. Lector’s name, scientific degree, post. T. Vyzhevska, candidate of technical sciences, 

associate of professor.  

9. Learning outcome:  
 Student has to be able to execute analysis of basic parameters of technological processes and 

engineering calculations of the water purifying systems in a water supply and water disposal. 

- Student has to have knowelege about theoretical bases of analysis and calculation of 

 water treatment technology processes, understanding of mechanism of processes action and feat

ures of their realization.   
10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, 

control measures.  

11. - Compulsory previous subjects: :"Physics", "Chemistry", "Higher  

mathematics", "Chemistry and microbiology of water", "Basis of physical and colloid chemistry"

, "Technical mechanics of liquid and gas". 

  - Concomitant subjects (if necessary): Water supply (water purification technology), 

Water disposal (sewage treatment). 

12. Content:  
Theoretical bases of classification of admixtures. Theoretical bases of cleaning of waters by  

hydro mechanical methods, filtration of water, technology of physical and chemical water  

purification (coagulation, flocullation), technology of bioscrubbing of water, persorption and  

ionic exchange treatment. Physical and physical and chemical technologies of cleaning of waters 
13. Recommended source. 
1. Fizyko-khimichni osnovy tekhnolohiyi ochyshchennya stichnykh vod. Za zah.red. prof. 

Zapol's'koho A.K. pidruchnyk.-Kyyiv: Libra, 2000. 

2. Mynts D.M. Teoreticheskie osnovy tekhnolohii ochyshchennia vody. -M.: Strojizdat, 

1984. 

3. Vyzhevs'ka T.V. Metodychni vkazivky do praktychnykh zanyat' z dystsypliny «Protsesy 

ta aparaty vodoochystky» dlya studentiv napryamu pidhotovky 6.060101 «Budivnytstvo» 

profesiynoho spryamuvannya  Vodopostachannya i vodovidvedennya» dennoyi i zaochnoyi form 

navchannya. Shyfr 01-04-35. Rivne, NUVHP,-2013-28s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: lectures - 12 hours,  

practical classes - 8 hours , independent work - 52 hours. Total - 72 hours. 

Methods: interactive lections, problem lecture elements, individual tasks, individual and 

group tasks of scientific research, using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale.  

Final control (60 points): written exam at the end of 7 semester. 

Current control (40 points) : testing, questioning. 

16. Teaching language: Ukrainian. 

 

Manager of department                                                                                V.O.Shadura,  

Ph.D. of Engineering, associate of prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


