
 Розклад занять  дистанційних( он-лайн) курсів ПК для спеціалістів 

хіміко-бактеріологічних лабораторій підприємств централізованого 

водопостачання (22.06 -06.07.21)  
 

Дата Час занять Тематика 

1 2 3 

22.06.21 з 10.00 з 

перервами по 5-10 

хв. через кожні 40 
хв. 

 

Нормативно-законодавча база щодо вимог до якості  

питної води: закон про питну воду, ДСанПіН 2.2.4-171-10  

ДСТУ 7525,   гармонізація вимог до питної води з 

законодавством  ЄС. 

Огляд нововведень у проекті нового ДСанПіН на питну 

воду 

23.06.21 з 10.00 з 

перервами по 5-10 

хв. через кожні 40 
хв. 

 

Традиційні та інноваційні технології водопідготовки. Їх 

переваги та недоліки.. Характеристика технологій, які 

застосовують у централізованій та локальних системах 

водопостачання в Одесі та Одеській обл. 

Задачі хіміко-технічного та мікробіологічного   контролю 

процесів водопідготовки у системах централізованого 

водопостачання.  

24.06.21 з 10.00 з 

перервами по 5-10 
хв. через кожні 40 

хв. 

 

Схема хіміко-технічного контролю процесів 

водопідготовки від джерел водопостачання до 

водорозподільної мережі. 

Правила відбору, зберігання та транспортування проб 

води з джерел, розподільної системи тощо 

Методи та приладове забезпечення  інструментальних 

методів контролювання хімічних показників води.   

Сучасні методи оперативного хімічного дослідження 

води ( тест-системи для експресного визначання 

основних показників, інтегральні показники забруднення 

води (загальний органічний вуглець та ін.).  

 

25.06.21 з 10.00 з 

перервами по 5-10 
хв. через кожні 40 

хв. 

 

Схема мікробіологічного контролю процесів 

водопідготовки і знезараження  води  від джерел 

водопостачання до водорозподільної мереж. 

Вимоги до мікробіологічних показників питної води. 

Методика визначання  санітарно-мікробіологічних 

показників питної води. 

Сучасні прискорені методи дослідження м/б показників 

води (колі-лерт, ентеролерт та ін.) 

  

29.06.21 з 10.00 з 

перервами по 5-10 

хв. через кожні 40 

хв. 
 

Міжнародне та національне законодавство у сфері 

контролювання фізико-хімічних та мікробіологічних 

показників  стічних вод.  

Сучасні технології очищення та знезараження стічних  та 

зворотних  вод. 

Правила приймання стічних вод у комунальні та відомчі 

системи каналізації  населених пунктів України. 

Граничні значення, порядок і методи  контролювання  

регламентованих фізико-хімічних і мікробіологічних 

показників стічних  вод 



1 2                                              3 

30.06.21 з 10.00 з перерва 

ми по 5-10 хв. 
через кожні 40 хв. 

 

Загальні вимоги до компетентності випробувальних та 

калібрувальних лабораторій відповідно до ДСТУ  EN 

ISO/IEC 17025:2019 та ДСТУ ISO 10012:2005. 

 

Методичні рекомендації ЕА 04/10 Європейської комісії з 

акредитації щодо застосування   ISO/IEC 17025 при 

організації роботи та  оцінюванні компетентності 

мікробіологічних лабораторій 

 

Поняття контексту лабораторії.  

Ризик-менеджмент як основоположний принцип 

забезпечення якості роботи лабораторії. Вимоги щодо 

відповідності  системи управління якістю роботи 

лабораторії положенням ISO 9001. 
 

01.07.21 з 10.00 з 
перервами по 5-10 

хв. через кожні 40 

хв. 
 

Діяльність випробувальних лабораторій в умовах нового 

законодавства в галузі метрології та оцінки відповідності, 

вибір – акредитація, атестація чи оцінювання технічної 

компетентності та метрологічних можливостей . 

 Проблеми  нормативного забезпечення виробничих 

вимірювальних лабораторій організацій централізованого 

водопостачання України. 

Забезпечення якості результатів лабораторних 

досліджень та  стандартів, які вводять у чинність в 

Україні (компетентність персоналу, метрологія ТЗВ, 

метрологічна простежуваність результатів вимірювань, 

внутрішній  та міжлабораторний контроль тощо  

02.07.21 з 10.00 з 
перервами по 5-10 

хв. через кожні 40 

хв. 
. 

Поняття валідації. Загальні положення і порядок 

здійснення процесів валідації. В яких випадках необхідно 

здійснювати валідацію. Нормативна база щодо 

здійснення процесів валідації.  

 

Порядок валідації стандартизованих методик вимірювань 

стосовно конкретних умов проведення досліджень у 

конкретній лабораторії для визначених об’єктів. 

 

Можливість і вимоги до порядку валідації не- 

стандартизованих методик для застосування  в 

конкретній лабораторії для визначених об’єктів. 

Особливості процедур валідації фізико-хімічних  і 

мікробіологічних методів досліджень 

05.07.21 з 10.00 з 
перервами по 5-10 

хв. через кожні 40 

хв. 
 

Оцінювання якості досліджень. 

Поняття верифікації, варіанти її здійснення . 

Похибка, відтворюваність, прецизійність результатів 

досліджень, методики та приклади  їх визначення. 

Про невизначеність результатів вимірювань. 

Кількісне оцінювання невизначеності результатів 

вимірювань. Складові сумарної невизначеності. 

Простежуваність і невизначеність  результатів 

вимірювань.    

  



 

Примітка: Загальна тривалість навчання на курсах складає 80 навчальних години. 

Тривалість навчання  включає аудиторні заняття у форматі  он-лайн на zoom платформі  

по 4 – 6 навчальних годин щоденно та самостійне опрацювання мультимедійних 

презентацій і електронних версій навчальних матеріалів та документів,  переданих 

слухачам курсів протягом занять.  

 

1 2                                                3 

06.07.21 з 10.00 з 
перервами по 5-10 

хв. через кожні 40 

хв. 
 

Особливості оцінювання невизначеності результатів 

досліджень  фізико-хімічними методами: 

в гравіметрії, титриметрії, фотометрії та інших 

інструментальних методах. 

Сутність та складові невизначеності  результатів 

вимірювань (якісних та кількісних досліджень) в 

мікробіології. 
Програма  розрахування невизначеності. 


