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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Інтенсифікація роботи 
водопровідних і водовідвідних мереж» розроблена 
відповідно до ОНП за спеціальністю 192 – «Будівництво та 
цивільна інженерія» для здобувачів вищої освіти третього 
(освітньо-наукового) рівня підготовки і охоплює всі змістові 
модулі з кількістю академічних годин, передбачених 
навчальним планом. Дисципліна вибіркова. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні 
тенденції розвитку наукової думки та новітні технології 
водопідготовки для питних, господарських, виробничих 
потреб та очищення стічних вод. 

Навчальна дисципліна базується на знаннях студентів, 
отриманих під час вивчення навчальних дисциплін: 
«Іноземна мова», «Технологія роботи над дисертацією», 
«Прикладна інформатика», «Основи управління науковими 
проектами». Знання, отримані під час вивчення даного курсу, 
необхідні для виконання кваліфікаційної роботи на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії. 
 

 

АНОТАЦІЯ 

Сталий розвиток суспільства пов’язаний з вирішенням 
таких глобальних проблем, як безпека проживання, 
забезпечення населення екологічно чистими продуктами 
харчування та питною водою, досягнення балансу між 
потребами економіки та екології. 

Проблема забезпечення населення питною водою 
залишається актуальною та особливого напруження досягла 
з моменту широкого усвідомлення суспільством 
катастрофічних екологічних наслідків технічного розвитку 
людської цивілізації. Небезпека полягає в тому, що рівень 
антропогенного забруднення перевищує можливості 
процесів природного самоочищення водойм, що призводить 
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до деградації водних екосистем з катастрофічним 
погіршенням якості води. 

Тому, забезпечення населення якісною водою, яка 
використовується для питних потреб, та збереження 
екосистем потребує сучасних інноваційних рішень в області 
побудови нових і реконструкції діючих систем 
водопостачання та водовідведення. 

Ключові слова: водопостачання, водовідведення, 
транспортування води, очищення води, знезараження води, 
інноваційні рішення, інтенсифікація роботи, наукові 
дослідження. 

 

 

ABSTRACT 

The sustainable development of society connected with 

solving such global problems as security of residence, providing 

the population with organic food and drinking water, achieving a 

balance between the economy and the ecology needs. 

The problem of providing the population with drinking water 

remains urgent and it has reached the particular intensification 

since widespread public awareness the catastrophic ecological 

consequences of the human civilization technical development. 

The danger is that the anthropogenic pollution level exceeds the 

possibilities of the reservoirs natural self-purification processes 

which lead to degradation of aquatic ecosystems with catastrophic 

deterioration of water quality. 

Therefore, providing the population with quality water used 

for drinking purposes and the ecosystems conservation requires 

modern innovative solutions in the field of new construction and 

reconstruction of existing water supply and sanitation systems. 

Keywords: water supply, sewage, water transportation, water 

treatment, water disinfection, innovative solutions, work 

intensification, scientific research. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 
показників 

Галузь знань, спе-

ціальність, спеці-
алізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

денна 
форма 

заочна 
форма 

Кількість 
кредитів – 3 Галузь знань: 

19 «Архітектура і 
будівництво» 

Спеціальність: 
192 «Будівництво 

та цивільна 
інженерія» 

Рівень вищої 
освіти: третій 

(освітньо-

науковий) 

За вибором 
Рік підготовки: 

Модулів – 1 2-й 2-й 

Змістових 
модулів – 2 

Семестр: 
4-й 4-й 

Загальна кількість 
годин – 90 

Лекції: 
14 год 2 год 

Тижневих годин 
для денної форми 

навчання: 
аудиторних – 4 

самостійної 
роботи – 6 

Практичні: 
16 год 8 год 

Сам. робота: 
60 год 80 год 

Вид контролю: 
залік 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних 
занять до самостійної роботи становить: для денної форми 
навчання – 33% до 67%, для заочної форми навчання – 11% 

до 89%. 

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

Мета викладання навчальної дисципліни – оволодіння 
поглибленими професійними знаннями для можливості 
наукового обґрунтування удосконалення технологій та 
окремих елементів водопідготовки та очищення стічних вод 

водовідведення на основі теоретичних та експериментальних 
досліджень. 

Завдання: 
* навчитись проводити критичний аналіз стану питання 

щодо існуючих конструкцій, технологій, моделей, теорій, 
гіпотез в галузі водопідготовки та очищення стічних вод; 
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* встановлювати актуальні наукові питання та завдання, 
перспективний напрям досліджень; 

* освоїти основні методи досліджень процесів 
водопідготовки та очищення стічних вод; 

* навчитись проводити аналіз результатів теоретичних та 
експериментальних досліджень. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант 
повинен знати: сучасний стан та інноваційні напрями 
розвитку водопідготовки та очищення стічних вод; напрями 
наукових досліджень, пріоритетні завдання; теорії та 
математичні моделі процесів водопідготовки та очищення 
стічних вод, способи числової реалізації, недоліки та 
переваги; критерії ефективності роботи систем 
водопідготовки та очищення стічних вод та окремих їх 
складових; організацію експериментальних досліджень; 
методики проведення оптимізації роботи систем 
водопідготовки та очищення стічних вод. 

Аспіранти повинні вміти: на основі критичного 
літературного та патентного аналізу виявляти актуальні 
невирішені питання та пріоритетні завдання; формулювати 
мету та завдання наукового дослідження; виконувати вибір і 
обґрунтування методики дослідження; використовувати 
сучасні програмами для проведення наукових досліджень і 
розробок; оформляти результати наукових досліджень 
(оформлення звіту, написання наукових статей, тез 
доповідей); виступати з доповідями та повідомленнями на 
конференціях і семінарах; виконувати аналіз, 
систематизацію та узагальнення науково-технічної 
інформації за темою дослідження; виконувати теоретичні або 
експериментальні дослідження в рамках поставлених 
завдань, включаючи імітаційне моделювання; виконувати 
аналіз достовірності отриманих результатів; проводити 
порівняння результатів дослідження об'єкта розробки 
вітчизняними та зарубіжними аналогами; проведення аналізу 
наукової та практичної значущості проведених досліджень, а 
також техніко-економічної ефективності розробки. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Модуль 1. «Новітні технології водопідготовки та 
очистки стічних вод». 

Змістовий модуль 1. «Новітні технології 
водопідготовки». 

Тема 1. Пінополістирольні фільтри в технологіях 
підготовки води. 

Історична довідка. Основні теоретичні положення. 
Порівняння фільтруючих адгезійних завантажень. 

Обґрунтування конструкцій пінополістирольних фільтрів і 
технологічних схем. Визначення параметрів фільтрування та 
промивання пінополістирольних фільтрів. Прояснення та 
знебарвлення води. 

Тема 2. Інтенсифікація технологій знезалізнення води. 
Формування залізовмісних вод. Методи знезалізнення 

води. Технологічні схеми знезалізнення води. Математичне 
моделювання фізико-хімічного знезалізнення води. Баштові 
станції знезалізнення води. Котеджні установки 
знезалізнення води. Автоматизація роботи 
знезалізнювальних установок. 

Тема 3. Сучасні технології селективного коригування 
якості води. 

Використання іонообмінних технологій у водопідготовці. 
Очищення води від сполук азоту. Розвиток технологій 
пом’якшення води. Магнітна обробка води. 

Тема 4. Баромембранні технології водопідготовки. 
Розвиток мембранних технологій. Види мембран, їх 

виготовлення та обслуговування. Класифікація мембранних 
процесів. Особливості застосування зворотного осмосу. 
Сучасні напрями застосування ультрафільтрації. Селективні 
можливості нанофільтрації. 
Змістовий модуль 2. «Новітні технології очистки стічних 

вод». 
Тема 5. Напрями інтенсифікації очищення стічних 

вод. 
Методи очищення стічних вод та їх оцінка. Інтенсифікація 

механічного очищення стічних вод. Технології обробки 
стічних вод хімічними реагентами. Інноваційні методи 
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глибокого біологічного очищення стічних вод. Доочищення 
стічних вод. Проблематика обробки та утилізації осадів. 

Тема 6. Сучасні технології вилучення сполук азоту та 
фосфору зі стічних вод. 

Форми сполук азоту та фосфору в стічних водах та їх 
нормування. Методи вилучення азоту і фосфору зі стічних 
вод. Сучасні технологічні схеми вилучення зі стічних вод 
біогенних елементів. Методики розрахунку споруд. 

Тема 7. Новітні технології очищення стічних вод 
м’ясо-молочної промисловості. 
Характеристика стічних вод м’ясо-молочної промисловості. 
Методи, технології та технологічні схеми очищення стічних 
вод м’ясо-молочної промисловості. Інтенсифікація 
флотаційного та біологічного очищення стічних вод. 
Глибоке доочищення стічних вод. 

 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви 
змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьо-

го 
л п/з с/р 

усьо-

го 
л п/з с/р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. «Новітні технології водопідготовки та 
очистки стічних вод» 

Змістовий модуль 1. «Новітні технології 
водопідготовки» 

Тема 1. 
Пінопо-

лістирольні 
фільтри в 
технологіях 
підготовки 
води 

10 2  8 12   12 

Тема 2. 
Інтенси-

фікація 
12 2 2 8 13  2 11 
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технологій 
знезалізнення 
води 

Тема 3. 
Сучасні 
технології се-

лективного 
коригування 
якості води 

15 2 4 9 15 2 2 11 

Тема 4. Баро-

мембранні 
технології 
водопід-

готовки 

13 2 2 9 11   11 

Разом за мод. 
1 

50 8 8 34 51 2 4 45 

Змістовий модуль 2. «Новітні технології очистки 
стічних вод» 

Тема 5. 
Напрями 
інтенсифікації 
очищення 
стічних вод 

13 2 2 9 13  2 11 

Тема 6. 
Сучасні 
технології 
вилучення 
сполук азоту 
та фосфору зі 
стічних вод. 

13 2 2 9 12   12 

Тема 7. 
Сучасні 
технології 
очищення 
стічних вод 

14 2 4 8 14  2 12 
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м’ясо-мо-

лочної 
промисловості 
Разом за мод. 

2 
40 6 8 26 39 0 4 35 

Усього годин 90 14 16 60 90 2 8 80 

 

 

 

 

 

 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 

Розрахунок та проектування піно 
полістирольних фільтрів в 
технологічних схемах прояснення та 
знезарблення води 

2 - 

2 

Аналіз якості підземної води та 
обґрунтування технологічної схеми 
знезалізнення води. Розрахунок 
основних споруд. 

2 2 

3 

Математичне моделювання процесу 
фільтрування малоконцентрованої 
суспензії. 

2 2 

4 

Обґрунтування схеми 
водопідготовки з мембранними 
установками та їх розрахунок. 

2 2 

5 

Розрахунок концентрацій 
забруднень і навантажень на очисні 
споруди 

2 - 

6 

Визначення необхідного ступеня 
очистки стічних вод. Вибір техно-

логічної схеми очистки стічних вод 

2 - 
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7 

Визначення об’єму споруд для 
біологічного вилучення сполук азоту 
і фосфору зі стічних вод 

2  

8 
Визначення потреби в кисні та 
розрахунок балансу лужності. 2 2 

 Разом 16 8 

 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної 
форми навчання: 

* підготовка до аудиторних занять: 0,5 год × 30 год = 15 год; 

* підготовка до контрольних заходів: 6,0 год × 3 кредити = 18 

год; 

* поглиблене опрацювання тем змістових модулів – 27 год. 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної 

форми навчання: 

* підготовка до аудиторних занять: 0,5 год × 10 год = 5 год; 
* підготовка до контрольних заходів: 6,0 год × 3 кредити = 18 

год; 
* поглиблене опрацювання тем змістових модулів – 57 год. 

 

6.1. Теми для самостійної роботи студентів 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 
Переваги та недоліки 
пінополістирольних фільтрів 

3 6 

2 

Ресурсо- та енергоощадні схеми 
підготовки води з 
пінополістирольними фільтрами 

3 6 

3 
Особливості знезалізнення 
підземних вод в баштових схемах 

3 6 

4 

Математичні моделі очищення 
поверхневої води на зернистих 
фільтрах та їх реалізація 

3 6 
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5 
Математичні моделі знезалізнення 
води, їх порівняння та реалізація 

3 7 

6 
Технологічні схем біохімічного 
вилучення сполук азоту та фосфору 

3 6 

7 

Відмінності методик розрахунку за 
стандартом ATV-DVWK-A131E від 
інших методик розрахунку 

3 7 

8 
Визначення віку мулу та приросту 
надлишкового активного мулу 

3 7 

9 

Оцінка можливості застосування 
типових аеротенків для біологічного 
вилучення із стічних вод біогенних 
елементів 

3 6 

 Разом 27 57 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

При викладанні навчальної дисципліни використовується 
інформаційно-ілюстративний метод навчання із 
застосуванням: 
1. Лекційний курс проводиться із застосуванням ТЗН 
(комп’ютера, проектора), відеороликів, електронних 
посібників, плакатів, роздаткового матеріалу. 

2. Практичні заняття проводяться із застосуванням ТЗН 
(комп’ютера, проектора), необхідних роздаткових 
матеріалів, плакатів, схем, таблиць чи їх електронних 
аналогів. 
3. Консультації. 
4. Самостійна робота студентів. 

 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Контрольні завдання за змістовими модулями включають 
тестові питання (тести трьох рівнів складності). Контроль 
проводиться: з лекційного матеріалу – шляхом перевірки 
конспектів; з практичних робіт – шляхом перевірки звітів; з 
самостійної роботи – шляхом перевірки звітів. Звіти можуть 
представлятися в електронному або в друкованому варіанті. 
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Підсумковий контроль знань відбувається за 
результатами поточного контролю. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали 
оцінки. 

 

 

 

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Модуль 1.  Сума Змістовий модуль 1.  Змістовий модуль 2. 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

100 
15 14 14 14 15 14 14 

 

 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 

зараховано 

82-89 

74-81 

64-73 

60-63 

35-59 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

не зараховано з обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 
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