
Анотація дисципліни

1. Назва: Основи водного господарства та контроль якості підземних 
вод

2. Лектор: Петік В’ячеслав Олексійович
3. Статус: вибіркова дисципліна.
4. Курс 1 магістр, семестр 2
5. Загальна кількість академічних годин 120: Лекцій 24, практичних занять 

12, самостійна робота - 84
6. Кількість кредитів - 4
7. Попередні умови: знання всіх попередніх курсів з геології та 

гідрогеології.
8. Стисла анотація дисципліни та розділів, з яких вона складається:
9. Мета курсу «Основи водного господарства та контроль якості підземних 

вод» - ознайомлення студентів  з  основними уявленнями про водні  
ресурси, основні джерела питної води, загальні гігієнічні вимоги до якості
води для водопостачання, основні технологічні процеси очистки води для
потреб питного водопостачання, що базуються на фундаментальних 
розробках циклу природничих наук: географії, хімії, біології, основ  
гідрогеології. Задачі курсу: розгляд всіх стадій організації процесу 
господарчо-питного водопостачання: від формування водних ресурсів 
(статичних та динамічних), які визначають водозабезпеченість країни, 
оцінку їх якості, способів забору води (на підземні та поверхневі 
джерела), основних технологічних процесів очистки води, подання води у
розподільчу мережу і в подальшому – скидання у водні об’єкти після 
певного кондиціонування. Курс складається з 2 розділів:

Розділ 1. Водні ресурси та загальні проблеми водопостачання.
Тема  1. Роль  компонентів  хімічного  складу  води  у  життєдіяльності

людини.
Тема 2. Кількість води та основні джерела питної води на планеті.
Тема  3. Загальні  відомості  про  водокористування  і  водовідведення.

Водозабезпеченість і водокористування у світі, в Європі та в Україні.
Тема 4. Технологічні аспекти водопостачання та каналізації.
Розділ  2.  Вимоги  до  якості  води  питного  призначення  та  методи

коригування її властивостей.
Тема 1. Якість води для водопостачання. Показники якості води.
Тема  2. Фізичні  та  хімічні  методи  очистки  природних  вод  для

водопостачання. Побутові пристрої для очистки води. 
Тема  3. Санітарний  догляд  за  джерелами  водопостачання.  Вимоги  до

господарської діяльності на території водоохоронних зон.
Тема 4. Діюче природоохоронне законодавство.
Тема 5. Альтернативні джерела води.

10.Форма організації контролю знань, система оцінювання:
11. Навчально-методичне  забезпечення.  Підручник  -  Водопостачання  і

водовідведення. 
12. Мова викладання: українська
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