
Анотація дисципліни

1. Назва: «Новітні технології стану водних об’єктів» 
2. Лектор: Полєвич Олег Вадимович
3. Статус: за вибором
4. Курс 1, семестр 1 (магістри).  
5. Загальна  кількість  академічних  годин:  150,  лекцій  –  16,  практичних  занять  –  16,
самостійна робота – 118.
6. Кількість кредитів (загальних та по контролях): 5
7. Попередні умови: базові географічні,  геологічні,  гідрогеологічні, геолого-геохімічні,
екологічні знання, основні поняття аналітичних методів.
8. Стисла анотація дисципліни та контролів з яких вона складається: 

Мета навчальної дисципліни: вивчення методів контролю за станом водних об'єктів
та спостереження, оцінка и прогноз змін їх складу,  освоєння сучасних методів контролю
водних об’єктів у екологічних та виробничих підприємствах.

Завдання  навчальної  дисципліни:  в  залежності  від  стану  гідрогеологічного
об’єкту  обрати  оптимальну  технологію  визначення  його  складу  та  визначити  шляхи
покращення  якості  досліджуємого  об’єкту,  використовуючи  обрані  сучасні  технології
контролю водних об’єктів, вміти оцінювати та прогнозувати стан якості води.  

Курс складається із 1 поточного контролю та 1 залікового.

Аналіз води. 

Типи води для аналізу: питна вода, природна вода (поверхнева, грунтова, дренажна,
підземна вода), технологічна вода (дистильована вода, бідистильована вода, деіонізована
вода, води котелень і контурів охолодження, доочищена вода,стічна вода). Рекомендовані
методи вимірювання.

Методи визначення показників якості води  і особливості їх застосування.

Характеристики  методів  визначення  показників  якості  води.  Умови  застосування
польових  методів  при  аналізі.  Особливості  застосування  методів  і  виконання  операцій.
Особливості  виконання  аналізу  органолептичними  методами.  Особливості  виконання
аналізу  колориметричними методами.  Особливості  виконання  аналізу  титриметрическим
методом. Оптичні методи аналізу. Рентгено-флюоресцентий метод визначення.

Фактори, що визначають точність аналізу води.

Точність відбору проби. Похибки при знятті показань. Аналіз змісту компонентів  у
воді. Практика при аналізах води польовими методами. Система контролю правильності і
точності результатів. Ведення документації по аналізах.

Загальні правила безпечної роботи.

Правила роботи з їдкими речовинами і розчинами. Правила роботи з розчинниками.
Особливості використання їдких кислот і  луги.  Фактори хімічної небезпеки та правила
безпечної роботи.

Відбір проб води та їх консервація.



Основні  правила  і  рекомендації,  які  слід  використовувати  для  отримання
репрезентативних проб.  Визначення  впливу  місця  скидання  стічних  вод.  Проби  з
природних і штучних озер. Способи консервації, особливості відбору та зберігання проб.

Показники якості води та їх визначення.

Нормативи якості, що визначають наявність і допустимі концентрації домішок у воді.
Нормативи  якості  води  різних  джерел  -  гранично-допустимі  концентрації  (ГДК),
орієнтовні  допустимі  рівні  (ОДР)  і  орієнтовно-безпечні  рівні  впливу  (ОБРВ).
Органолептичні  показники:  Кольоровість,  запах,  смак  і  присмак,  каламутність  і
прозорість, пінявість. Загальні і сумарні показники: температура, водневий показник (pH),
мінеральний склад.

9. Форма  організації  контролю  знань: система  оцінювання: система  поточного  і
підсумкового контролю знань студентів. 
10. Мова викладання: українська.
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