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Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються 

до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені. 

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 обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали.  Очікується, що здобувачі вищої освіти відвідають 

всі лекції і лабораторні заняття курсу. Допуск до лабораторних занять у 

халатах є обов’язковим. За об’єктивних причин (підтверджених 

документально) дозволяється перескладання пропущених тем курсу 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною ініціативою 

підготувати доповіді до визначених робочою програмою тем 

лабораторних занять на основі пошуку та огляду наукових публікацій за 

заданою проблематикою дисципліни, поглибленому опрацюванні окремих 

лекційних тем або питань; при виконанні ІНДЗ самостійно вибирають 

його тему та творчо підходять до його вирішення. 

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

водних ресурсів 

Чому це треба вивчати?  Курс спрямований на формування у майбутніх фахівців 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?  

Знати сучасні методи теоретичного та експериментального дослідження з 

хімії та вміє використовувати їх у професійній діяльності. 

Знати класифікацію природних вод і їх домішок, основні показники якості 

води, методи очищення природних і стічних вод.. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність діяти етично, соціально відповідально та свідомо. 

Здатність використовувати інформаційні та комунікативні технології. 

Здатність розуміти та вміло використовувати фізико-хімічні методи на 

практиці з аналізу та синтезу хімічних речовин при очищенні води. 

Зміст дисципліни Зм'якшення води 

Застосування іонного обміну для очистки води 

Дезодорація води 

Дегазація води 

Електрохімічна обробка води 

Обов’язкові завдання Виконання здобувачами вищої освіти обов’язкових завдань передбачає 

поглиблене опрацювання окремих лекційних тем або питань; виконання 

лабораторних робіт та їх оформлення; підготовку до поточного контролю 
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знань, що полягає в опрацюванні контрольних запитань, питань для 

самодіагностики, самостійному опрацюванні теоретичного матеріалу за 

зазначеною тематикою; систематизацію вивченого матеріалу з метою 

підготовки до заліку. 

Міждисциплінарні зв’язки Загальна та неорганічна хімія, основи екології, органічна хімія. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 
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