
Назва навчальної дисципліни 

(освітнього компоненту) 
Технологія та обладнання одержання 

питної та технічної води 

НПП, що забезпечують 

викладання 

Мєшкова-Клименко Наталія Аркадієвна – 

лекції 

Літинська Марта Ігорівна– лабораторний 

практикум  

Кирій Світлана Олександрівна – 

лабораторний практикум 

Контактні телефони, 

електронна пошта, посилання 

на соціальні мережі НПП та 

режим роботи 

Контактні телефони: 

Літинська М.І. +4748659964 -Телеграм 

Кирій С.О.: 0969805226 

Косогіна І.В.: 0977157883 

електронна пошта:  

Мєшкова-Клименко Н.А. 

nklymenko@xtf.kpi.ua 

Літинська М.І. Litynska.Marta@lll.kpi.ua; 

m.litynska-2017@kpi.ua 

Кирій С.О.: Kyrii.Svitlana@lll.kpi.ua 

Косогіна І.В.: Kosogina.Iryna@lll.kpi.ua 

Telegram, Viber за контактним телефоном 

Режим роботи: Пн-Пт з 9.00 до 16.00 

Короткий опис дисципліни 

(програмні цілі) 

Дисципліна “ Технологія та обладнання 

одержання питної та технічної води ” 

відповідає освітній програмі другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 161 “Хімічні технології та 

інженерія” спеціалізації Хімічні технології 

неорганічних речовин та водоочищення. 

Предметом дисципліни є складати типову 

технологічну схему підготовки питної або 

технологічної води, вибрати та розрахувати 

основне та допоміжне обладнання. 

Компетенції, отримані студентами в 

процесі вивчення дисципліни, 

застосовуються ними у подальшій 

професійній діяльності. 

Форми та технології навчання Пакет Google G Suite for Education: 

комп’ютерні засоби доставки студентам 

навчального матеріалу, поточного 

контролю, інтерактивної взаємодії 

студентів з викладачами у процесі 

навчання, надання студентам можливості 

самостійної роботи з навчальними 

матеріалами 

Посилання на робочу програму Електронний кампус, 
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(силабус) та інші документи Дистанційний курс Google G Suite for 

Education (код курсу 576thsi) 

Посилання на ресурс, де 

розміщені навчальні матеріали 

Google Classroom (Google G Suite for 

Education, домен LLL.kpi.ua, платформа 

Sikorsky-distance). Код курсу 576thsi. 
 

 

 

Назва навчальної дисципліни 

(освітнього компоненту) 
Технологія та обладнання одержання 

питної та технічної води 2 Курсовий 

проект  

НПП, що забезпечують 

викладання 

Толстопалова Наталія Михайлівна 

Контактні телефони, 

електронна пошта, посилання 

на соціальні мережі НПП та 

режим роботи 

Контактні телефони: 0672691661, 

0930545155 

електронна пошта: 

natali.tolstopalova@gmail.com 

посилання на соціальні мережі:  

Telegram, Viber за контактним телефоном 

Режим роботи: Пн-Пт з 9.00 до 17.00 

Короткий опис дисципліни 

(програмні цілі) 

КМ «Технологія та обладнання одержання 

питної та технічної води 2 Курсовий 

проект»  належить до циклу професійної 

підготовки та призначен для підготовки 

фахівців в області водопідготовки та 

водоочищення. Після засвоєння КМ 

студенти отримують знання основних 

характеристик джерел питної води; вимог, 

які ставляться до питної та технологічної 

води; методів та апаратурного обладнання 

процесів підготовки питної та 

технологічної води; принципових 

технологічних схем підготовки питної та 

технологічної води; умов створення 

екологічно чистих схем. 

Форми та технології навчання Пакет Google G Suite for Education: 

комп’ютерні засоби доставки студентам 

навчального матеріалу, поточного 

контролю, інтерактивної взаємодії 

студентів з викладачами у процесі 

навчання, надання студентам можливості 

самостійної роботи з навчальними 

матеріалами 



Посилання на робочу програму 

(силабус) та інші документи 

Електронний кампус, 

Дистанційний курс Google G Suite for 

Education (код курсу mx2kxd3), розділ 

«Документи» 

Посилання на ресурс, де 

розміщені навчальні матеріали 

Google Classroom (Google G Suite for 

Education, домен LLL.kpi.ua, платформа 

Sikorsky-distance).  

Код курсу: mx2kxd3 
 


