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ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ  
Анотація освітньої компоненти, в т.ч. мета та цілі 

У наш час в Україні спостерігається погіршення стану поверхневих і 
підземних природних вод. Причиною цього явища є, головним чином, 
недостатній ступінь очистки комунальних і промислових стічних вод 
внаслідок  застарілості застосовуваних технологій очистки стічних вод, 
зношеності обладнання очисних споруд. Крім цього, за останні роки 
значно виросли вимоги до якості очищених стічних вод. В умовах 
економічної скрути на перший план виходять завдання застосовування 
нових сучасних технологій очистки стічних вод, а також реконструкції і 
інтенсифікації роботи вже існуючих очисних споруд, каналізаційних 
мереж і насосних станцій. Для розв’язання цих складних задач має бути 
організована підготовка спеціалістів, здатних розробляти і 
впроваджувати  сучасні технології, здійснювати заходи з інтенсифікації 
роботи і реконструкції діючих каналізаційних очисних споруд, мереж і 
насосних станцій, здатних до творчої роботи, конструктивного мислення, 
прогнозування подальшого розвитку науки і технологій. 
 Мета навчальної дисципліни «Інтенсифікація та реконструкція систем 
водовідведення» – дати майбутніми магістрами теоретичні і практичні 
знання і навички з інтенсифікації роботи діючих систем водовідведення 
шляхом їх реконструкції на сучасній науково-технічній основі.  
Основні завдання (цілі) навчальної дисципліни «Інтенсифікація і 
реконструкція систем водовідведення» це: 
− набуття студентами знань з основ методології, методів і понять аналізу 
роботи діючих очисних споруд, мереж і насосних станцій; 
− отримання практичних навичок і умінь застосування методів 
інтенсифікації для розробки проектів і здійснення реконструкції діючих 
очисних споруд, мереж і насосних станцій; 
У результаті вивчення навчальної дисципліни магістр повинен знати:  

 основні причини незадовільної роботи систем водовідведення; 

 методи обстеження і аналізу функціонування діючих систем 
водовідведення; 

 основні методи інтенсифікації роботи споруд для механічної, 
біологічної, фізико-хімічної очистки стічних вод і обробки осадів. 
вміти: 

 ставити і вирішувати задачі, пов’язані із інтенсифікацією роботи і 
реконструкцією систем водовідведення; 

 здійснювати розрахунки, необхідні при розробці заходів із 
інтенсифікації роботи і реконструкції систем водовідведення із 
залученням сучасної обчислювальної техніки; 

 володіти раціональними прийомами розробки заходів з 
інтенсифікації і реконструкції систем водовідведення. 



Передбачається використовувати наступні методи: лекції та практичні 
заняття у супроводі навчальних відеоматеріалів, демонстрацій 
презентацій PowerPoint, виконання практичних завдань за 
індивідуальним варіантом із застосуванням сучасних комп'ютерних 
прикладних програм та пошукових систем в інтернеті, зокрема засобів 
інтерактивного моделювання, розміщених в базах даних управлінь 
водопровідно-каналізаційного господарства, промислових підприємств, 
пошук в електронних варіантах технічної документації та нормативних 
документів, аналіз конкретних виробничих ситуацій (case-study), аналіз 
та оцінка конкретних ситуацій (case study);  
Технології: аналіз конкретних ситуацій; творчий підхід, навчальна 
дискусія під час розв'язання технічних та технологічних завдань; лекція-
візуалізація; навчальні ситуації, мозковий штурм при оцінці виробничих 
ситуацій.  
 

https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=696 
 

Компетентності 
Загальні компетентності:  
ІК. Здатність розв'язувати складні задачі дослідницького та/або 
інноваційного характеру у сфері будівництва та цивільної інженерії 
(водопостачання та водовідведення), що передбачає застосування 
певних теорій та методів відповідної науки і характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов. 
ЗК06. Здатність діяти на основі етичних міркувань мотивів прагнення до 
збереження навколишнього середовища. 
Фахові компетентності 
ФК01. Здатність інтегрувати спеціалізовані концептуальні знання в галузі 
будівництва та цивільної інженерії у поєднанні з дотриманням чинних 
нормативно-правових документів у сфері архітектури та будівництва, для 
вирішення складних інженерних задач водопостачання та 
водовідведення. 
ФК02. Здатність розробляти та реалізовувати проекти в галузі 
будівництва та цивільної інженерії, ставити та вирішувати завдання, 
пов'язані з проектуванням, будівництвом, реконструкцією та 
експлуатацією систем водопостачання водовідведення та очищення 
стічних вод промислових підприємств. 
ФК04. Здатність проводити обстеження, випробування, діагностику та 
розрахунки при розв'язанні задач в галузі будівництва та цивільної 
інженерії, досліджувати і аналізувати якість води, яка використовується 
для виробничих процесів, властивості забруднень стічних вод 
промислових підприємств, виявляти об'єкти для вдосконалення та 
реконструкції систем і технології водопостачання та водовідведення, 
проводити аналіз роботи систем водопостачання та водовідведення за 
економічними показниками.  

https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=696


ФK05. Здатність будувати та досліджувати моделі ситуацій, об'єктів та 
процесів будівництва та цивільної інженерії, розробляти моделі систем 
та окремих споруд водопостачання та водовідведення, виконувати їх 
аналіз та презентацію, робити висновки щодо оптимальних рішень, які 
приймаються. 

Програмні результати навчання 
РН01. Проектувати будівлі та споруди водопостачання та 
водовідведення, в тому числі з використанням програмних систем 
комп'ютерного проектуванням, з метою прийняття раціональних 
проектних та технічних рішень, техніко-економічного обґрунтування, 
враховуючи особливості об'єкта будівництва, визначення оптимального 
режиму його функціонування та впровадження заходів з ресурсо- і 
енергозбереження. 
РН02. Ставити та вирішувати завдання, пов'язані з проектуванням, 
розрахунком та експлуатацією систем водопостачання та 
водовідведення. 
РН03. Виявляти причини незадовільної роботи водопровідно-
каналізаційних споруд, володіти методами проведення робіт з 
дослідження діючих систем водопостачання та водовідведення і 
приймати рішення інтенсифікації їх роботи шляхом реконструкції та 
модернізації. 
РН04. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що 
включають сучасні наукові здобутки, а також критичне осмислення 
сучасних проблем в галузі будівництва та цивільної інженерії для 
розв'язання складних задач професійної діяльності водопостачання та 
водовідведення, застосовувати методологію та технологію наукових 
досліджень, провести постановку і проведення експериментів, 
метрологічне забезпечення, збір обробку та аналіз результатів, 
ідентифікацію теорії та експерименту. 
РН05. Проводити технічну експертизу проектів об'єктів водопостачання 
та водовідведення, здійснюючи контроль відповідності проектів і 
технічної документації, завданням на проектування, технічним умовам та 
іншим чинним нормативно-правовим документам у сфері архітектури та 
будівництва, виконувати контроль, аналіз та управління роботою споруд 
та обладнання в системах водопостачання та водовідведення. 
РН09. Розробляти заходи з охорони праці та навколишнього середовища 
при проведенні досліджень та виробничій діяльності, забезпечувати 
оптимальне використання водних ресурсів та дотримання екологічної 
безпеки на об'єктах водопостачання та водовідведення. 
РН10. Відслідковувати найновіші досягнення в області водопостачання 
та водовідведення, застосовувати їх для створення інновацій.  
РН11. Підбирати сучасні матеріали, технології, методи виконання 
процесу будівельного виробництва, враховуючи архітектурно-
планувальну, конструктивну частину проекту та базу будівельної 
організації. 



РН14. Здатність розв'язувати проблеми будівництва та цивільної 
інженерії в нових або незнайомих середовищах за наявності неповної 
або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної 
відповідальності. 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 
- вдосконалення індивідуальних якостей (уміння вирішувати проблемні 
ситуації та приймати рішення, чітко ставити задачі, орієнтація на 
кінцевий результат) шляхом уміння розробляти програму проведення 
наукових досліджень з питань умов праці, розподілу обов‘язків між 
членами колективу та підготовки якісного наукового звіту з колективної 
роботи;  
- покращення комунікаційні якості (зрозуміло формулювати власні думки, 
готувати якісні презентації, відповідати аргументовано, зрозуміло, 
ввічливо, вислуховувати та приймати різні точки зору, взаємодіяти з 
різними типами людей) під час обговорення проблемних ситуацій та 
вирішення завдань в галузі охорони праці, розробки фізичних моделей 
впливу шкідливих та небезпечних чинників на працюючу людину;  
- підвищення управлінських якостей (уміння грати в команді, 
передбачати та запобігати ризикам, об‘єднувати та мотивувати команду 
під час підготовки колективних патентів на корисну модель, наукових 
статей, звітів з питань цивільнї безпеки.  
Навички відповідають Institutional Student Learning Outcomes [ISLO 1], 
відповідно до https://www.canton.edu/media/curriculum/CONS222.pdf. 

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ 
Модуль 1. Інтенсифікація і реконструкція каналізаційних мереж, 

насосних станцій і споруд механічної очистки стічних вод 
52-52 / 10-1 / 9-3 / 33-37 (всього / лекції / практичні заняття / 

самостійна робота; денна-заочна форма навчання) 
ТЕМА 1. Сучасні методи реконструкції каналізаційних мереж  

Класифікація методів реконструкції каналізаційних мереж. Безрозкопові 
методи реконструкції каналізаційних мереж, їх види і переваги. – 11 / 2 / 
2 / 7 

ТЕМА 2. Нові технології реконструкції каналізаційних насосних 
станцій  

Застосування занурених насосів при реконструкції каналізаційних 
насосних станцій. – 11 / 2 / 2 / 7 

ТЕМА 3. Основні причини низької ефективності роботи діючих 

каналізаційних очисних споруд 

Обстеження і аналіз роботи діючих очисних споруд. – 10 / 2 / 2 / 6 

ТЕМА 4. Підготовка стічних вод до біологічної очистки. 

Застосування усереднення і розбавлення стічних вод для покращання 

їх наступної очистки. Інтенсифікація роботи решіток, піскоуловлювачів. 

– 9 / 2 / 1 / 6 

https://www.canton.edu/media/curriculum/CONS222.pdf


ТЕМА 5. Основні напрямки інтенсифікації роботи первинних 
відстійників 

Попередня аерація, біокоагуляція, флотаційна біокоагуляція. 

Застосування реагентів, переобладнання у тонкошарові відстійники. 11 

/ 2 / 2 / 7 

 
Модуль 2. Інтенсифікація і реконструкція споруд біологічної 

очистки стічних вод і обробки осадів 
68-68 / 14-1 / 7-6 / 47-61  

ТЕМА 6. Основні напрямки інтенсифікації роботи аеротенків  
Збільшення маси активного мулу, що приймає участь в процесі 
біологічної очистки стічних вод. – 10 / 2 / 1 / 7 

ТЕМА 7. Використання систем аерації з підвищеною 
окислювальною здатністю  

Зміна гідродинамічного режиму роботи аеротенків. Дво- і 
багатоступенева біологічна очистка стічних вод в аеротенках. 
Застосування ультразвукової обробки активного мулу. Метод 
хімічного мутагенезу активного мулу. 10 / 2 / 1 / 7 

ТЕМА 8. Сучасні методи і технології біологічного видалення  

азоту і фосфору із стічних вод. 

Технологічні схеми із попереднім і симультанним видаленням азоту і 
із збільшеним видаленням фосфору. 10 / 2 / 1 / 7 

ТЕМА 9. Інтенсифікація роботи біологічних фільтрів 
Рециркуляція очищених стічних вод. Штучна вентиляція завантаження 
біофільтрів. Використання нових матеріалів завантаження біофільтрів. 
Використання комбінованих технологічних схем очистки стічних вод на 
біофільтрах. – 9 / 2 / 1 / 6 

ТЕМА 10. Інтенсифікація процесу доочистки біологічно 
очищених стічних вод 

Застосування нових типів фільтрів для доочистки біологічно очищених 
стічних вод. Покращання доочистки стічних вод у біоставках. 
Реагентні методи доочистки стічних вод. – 9 / 2 / 1 / 6 

ТЕМА 11. Інтенсифікація роботи споруд для обробки осадів 
Покращання ущільнення надлишкового активного мулу. Методи 
інтенсифікації процесу аеробної стабілізації осадів. Аеробна 
автотермофільна стабілізація осадів. – 10 / 2 / 1 / 7 

ТЕМА 12. Методи інтенсифікації процесу анаеробного 
зброджування осадів 

Сучасні конструкції анаеробних реакторів для зброджування стічних 
вод. Когенерація. Аеробно-анаеробні і анаеробно-аеробні процеси 
стабілізації осадів Методи інтенсифікації механічного зневоднення 
осадів. Інтенсифікація зневоднення осадів на мулових майданчиках. – 
10 / 2 / 1 / 7 
 



Теми практичних занять  
8 занять х 2 години = 16 годин  
1. Підбір занурених насосів і обґрунтування способів їх 
встановлення при реконструкції каналізаційних насосних станцій.  
2. Розрахунок регулюючих резервуарів на каналізаційних очисних 
станціях.  
3. Переобладнання первинних відстійників у флотаційні 
біокоагулятори.  
4. Переобладнання первинних відстійників у тонкошарові.  
5 Розрахунок струминних аераторів типу «кільцеве сопло» і 
«шахтний водозлив».  
6. Розрахунок шахтного аеротенка.  
7. Розрахунок біофільтрів при заміні завантаження на пластмасове.  
8. Розрахунки при переведенні режиму анаеробного зброджування 
осаду із мезофільного в термофільний.  
  
Лекційні заняття проводяться з використанням мультимедійного 
обладнання. При дистанційному навчанні 
(http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/19215) заняття проводяться у 
платформах Google Meet та в Moodle.  

 

Для заочної форми навчання загальна кількість годин становить 120 
год., з них аудиторних – 12 год. (лекцій – 2 год., практичних занять – 
10 год.), самостійна робота – 108 год..  
 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 
Критичне мислення (обґрунтування раціональних рішень), 
креативність (інноваційні ідеї, нестандартні рішення, творчий підхід),  

когнітивна гнучкість (швидка адаптація до нової інформації, невдач та 

перешкод), взаємодія з людьми (робота в команді, лідерські 
здібності, презентаційні навички), самоорганізація, навичка 
постійного навчання.  
Форми та методи навчання 
Використовується інформаційно-ілюстративний метод навчання:  
1. Лекційний курс проводиться із застосуванням технічних засобів 
навчання (комп’ютер, проектор), презентацій, електронних розробок.  
2. Лабораторні заняття проводяться із застосуванням роздаткових 
матеріалів, електронних розробок, звернення до ресурсів локальної 
мережі НУВГП та всесвітньої мережі Internet.  
3. Консультації.  
4.Самостійна робота студентів.  

Порядок та критерії оцінювання 



Оцінювання проводиться за 100 бальною шкалою. Навчальна 
дисципліна вважається успішно вивченою, якщо сумарна кількість 
балів, набраних студентом, не менше 60 балів (залік). Підсумковий 
контроль знань відбувається за результатами поточного контролю.  
Розподіл балів наступний:  
1. Лекції та самостійна робота (12 х 2 бали = 24 балів);  
2. Практичні заняття (8 х 4,5 бали = 36 балів);  
3. Модульні контролі (2 х 20 балів = 40 балів).  
Студент може отримати додаткові бали (до 5 балів) за самостійну 
підготовку наукової доповіді або роботи за тематикою навчальної 
дисципліни.  
Контроль проводиться:  
1. лекційний матеріал та самостійна робота – шляхом усного 
опитування та перевірки звітів з самостійної роботи;  
2. практичні заняття – шляхом перевірки розрахунків розв'язання 
завдань по темі заняття;  
3. модульні контролі – проводяться Навчально-науковим центром 
незалежного оцінювання знань (ННЦНО) НУВГП. Тривалість 
проходження тесту – 40 хв.  
Практичні зняття (у % від кількості балів, виділених на завдання із 
заокругленням до цілого числа):  
0% – завдання не виконано;  
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 
методичного або розрахункового характеру;  
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у  

розрахунках або в методиці;  
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо);  
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.  
 

ПОЄДНАННЯ НАВЧАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ 

В процесі навчання здобувачі вищої освіти залучаються до розробки 
рекомендацій з інтенсифікації роботи і реконструкції очисних споруд, 
зокрема за комплексною кафедральною тематикою «Розробка 
ресурсоекономних споруд, обладнання та схем очистки природних і 
стічних вод населених пунктів та промислових підприємств» 
(державний реєстраційний номер: № 0118U001639). Студенти мають 
можливість ознайомитися з технологічними схемами очистки стічних 
вод, результатами їх роботи, виконувати розрахунки стосовно 
можливості застосування нових споруд та обладнання. Результати 
роботи направлені на виконання майбутніх магістерських робіт, є 
основою виступів на конференціях і семінарах, а також статей у 
збірники наукових праць. 
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Методичне забезпечення дисципліни 
03-06-118М Ковальчук, В. А. (2020). Методичні вказівки до проведення 
практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «Інтенсифікація і реконструкція систем водовідведення» 
для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-
професійною програмою «Водопостачання та водовідведення» 
спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм 
навчання. [Методичне забезпечення]. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/ 
18928. 
056-261 Ковальчук, В. А. та Ковальчук, О. В. (2010) Методичні вказівки 
до виконання розрахунково-графічної роботи та практичних занять з 
дисципліни „Інтенсифікація і реконструкція систем водовідведення” 
для студентів спеціальності 8.092601 та 7.092601 „Водопостачання та 
водовідведення” усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]. 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/666 
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056-262 Ковальчук, В. А. та Ковальчук, О. В. (2010) Методичні вказівки 
до виконання розрахунково-графічної роботи та практичних занять з 
дисципліни „Інтенсифікація і реконструкція систем водовідведення” 
для студентів спеціальності 8.092601 „Водопостачання та 
водовідведення” усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]. 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/667. 

Дедлайни та перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно «Порядку 
ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/, за яким і реалізується право здобувача 
на повторне вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. 
Перездача модульних контролів здійснюється згідно з правилами 
ННЦНО http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniu vannia-znan/dokumenti . 
Оголошення стосовно дедлайнів здачі частин навчальної дисципліни 
відповідно до політики оцінювання оприлюднюються на сторінці даної 
дисципліни на платформі MOODLE за календарем: 
https://exam.nuwm.edu.ua/calendar/view.php?view=month&course=1661 

Неформальна та інформальна освіта 

Студенти мають право на визнання (перезарахування) результатів 
навчання, набутих у неформальній та інформальній освіті згідно з 
відповідним Положенням: http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
Зокрема студенти можуть самостійно проходити онлайн-курси на таких 
навчальних платформах, як Prometheus, Coursera, edEx, edEra, 
FutureLearn та інших, для наступного перезарахування результатів 
навчання. При цьому важливо, щоб знання та навички, що 
формуються під час проходження певного онлайн-курсу чи його 
частин, мали зв'язок з очікуваними навчальними результатами даної 
дисципліни (освітньої програми) та перевірялись в підсумковому 
оцінюванні. 
Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання 

Підприємства та організації водопровідно-каналізаційного 
господарства м. Рівного та інших населених пунктів. 

Правила академічної доброчесності 
Всі здобувачі, співробітники та викладачі НУВГП мають бути чесними у 
своїх стосунках, що застосовується і поширюється на поведінку та дії, 
пов'язані з навчальною роботою. Студенти мають самостійно 
виконувати та подавати на оцінювання лише результати власних 
зусиль та оригінальної праці, що регламентовано Кодексом честі 
студента у НУВГП (https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj) 
За списування під час проведення модульного контролю чи 
підсумкового контролю, студент позбавляється подальшого права 
здавати матеріал і у нього виникає академічна заборгованість. 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniu
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniu


За списування під час виконання окремих завдань, студенту 
знижується 
оцінка відповідно до ступеня порушення академічної доброчесності. 
Документи стосовно академічної доброчесності (про плагіат, порядок 
здачі курсових робіт, кодекс честі студентів, документи Національного 
агентства стосовно доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ 
ОСВІТИ сайту НУВГП – https://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/vyo/dokumenti. 

Вимоги до відвідування 

Відпрацювання попущених занять можливе у формі самостійного 
опрацювання та захисту на очних або дистанційних консультаціях, 
графік яких оприлюднюються на сайті кафедри водопостачання, 
водовідведення та бурової справи (https://nuwm.edu.ua/nni-ba/kaf-
vvbs) у вкладці «Консультації». У випадку пропуску пар студенти 
мають змогу переглянути навчальні матеріали на сторінці 
навчальної дисципліни в MOODLE – https://cutt.ly/unPQo9i. Під час 
проведення занять студенти можуть використовувати власні гаджети 
(ноутбуки, нетбуки, планшети тощо), якщо це пов’язано з вивченням 
даної навчальної дисципліни.  

 Оновлення 

Оновлення компонент навчальної дисципліні відбувається з 
ініціативи лектора, студентів, випускників, роботодавців або інших 
зацікавлених сторін освітнього процесу, які можуть подавати свої 
пропозиції в усній чи письмовій формі на електронну адресу лектора 
– v.a.kovalchuk@nuwm.edu.ua.  

 Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 
Порядок організації програм академічної мобільності для учасників 
освітнього процесу визначається «Положенням про академічну 
мобільність учасників освітнього процесу в Національному університеті 
водного господарства та природокористування» 
(http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/). Алгоритм визнання результатів 
навчання учасників програм академічної мобільності в Україні та за 
кордоном визначається «Порядком перезарахування результатів 
навчання за програмами академічної мобільності в Національному 
університеті водного господарства та природокористування» 
(http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/).  
 

Лектор,                                                      Ковальчук В.А. 

д.т.н., професор 

 

 

 


