Плагіат у дисертаціях,
пов’язаних з
Хоружим Петром Даниловичем

Я розглянув 6 дисертацій захищених у різні роки і в різних наукових
закладах, але пов’язаних з одним прізвищем – Хоружий Петро Данилович. У
наукових кругах меліоративної науки має прізвисько «шаровик»). Для одних
він батько (Хоружий Віктор Петрович, Хомутецька Тетяна Петрівна), для
інших - дід (Василюк Альона Вікторівна), а для третіх керівник (Муромцев
Леонід Миколайович, Поберезніченко Ольга Юріївна) або консультант (Чарний
Дмитро Володимирович). Усі дисертації мають дуже багато спільного – кожна
наступна частково (або й на 80 % переписана з попередньої або декількох).
Повнота, послідовність і логічність викладення матеріалу. Протягом
тривалого часу я не міг зрозуміти: «Чому зміст дисертаційних робіт захищених
під керівництвом Хоружого П.Д. носить характер непослідовності, заперечення
важкого сприйняття й не завершення. Сама структура побудови змісту не
відповідає рекомендаціям, що викладені в настановах і рекомендаціях Вищої
атестаційної комісії МОН України. Викладення матеріалу у дисертаціях не
відзначається чіткістю, повнотою, послідовністю і логічністю. Одні й ті ж
питання розглядаються у різних розділах відірвано, заплутано й нелогічно, як
наприклад методи досліджень, характеристика природних умов, результати
досліджень. Теорія, що наведена у дисертаціях, дуже часто не підтверджена
практикою й новизною. Викладено загальні положення теорії, але відсутні
конкретні обґрунтування необхідних заходів.
У жодній з дисертацій не приведено ні одного повного хімічного аналізу
вихідної води до очищення, фільтрату й після проведення необхідних операцій
очищення та водопідготовки. Приведені у дисертаціях поодинокі скорочені
аналізи природної й підготовленої води оформлені всупереч прийнятим в
гідрохімії, гідрології, гідрогеології правилам. У хімічних аналізах сума катіонів
менша за суму аніонів, або навпаки, що свідчить про грубі помилки при
виконанні аналізів. А це ж якість води! Основне завдання виконання наукового
дослідження у дисертаціях!?
У жодній з дисертацій не приведено повного хімічного аналізу,
накопиченого на різних фільтрах, осаду або бруду. Як можна довіряти таким
дослідженням?
Протягом більш ніж 20-літнього періоду дослідження ведуться на одній і
тій же дослідній установці, а результати видаються як нові, та ще й на рівні
світових стандартів. Більше того, гранулометричний склад фільтраційного
завантаження фільтрів є незмінним у всіх дисертаціях від Хомутецької до
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Поберезніченко. Чарний цього не приводить взагалі. Отже, маємо елементарне
переписування одних і тих же результатів та ще й у скороченому вигляді. Я
довгий час не міг цього зрозуміти, допоки не проаналізував декількох
дисертацій на плагіат.
Наприклад, дисертація Хомутецької Т.П. – це практично перекладена на
українську мову з російської дисертація Муромцева Л. М. з частково зміненими
номерами розділів або підрозділів, щоб важче було встановити плагіат.
Дисертаційна робота Хоружого В.П. на здобуття наукового ступеня
доктора наук містить неприховані результати досліджень Муромцева Л.М. та
Хомутецької Т.П., тобто також плагіат.
Робота Василюк О.В. переписана зі скороченнями з докторської
дисертаційної роботи батька Хоружого В.П., запозичені також результати
досліджень Хомутецької, Муромцева.
Так, розглядаючи Зв’язок роботи з науковими програмами, планами,
темами у дисертації Василюк Олени Вікторівни, відкрив, що тема “Розробка
ефективних багатоступеневих технологій підготовки якісної питної води в
умовах басейну р. Дніпра” (№ ДР 0201U0008041) є у дисертації її батька
Віктора Петровича Хоружого 2005 р. та доньки Василюк Олени Вікторівни,
2012 р., які виконувалися на замовлення Держводгоспу України, а також у
якості переможця торгів на НДДКР, що проводило Міністерство екології та
природних ресурсів України в серпні 2000 р. Виникає дуже делікатне
запитання: як могла виконувати ці наукові роботи дитина, якій було на той час
лише 13 років? Чому цієї брехні ніхто не побачив!?
Тема “Розробка технології знезараження питної води гіпохлоритом
натрію на Софіївському груповому водопроводі та рекомендацій по
експлуатації знезаражуючої установки” (№ ДР 0100U000074) у дисертаціях
Віктора Хоружого (2005 р.), Василюк Олени Вікторівни, (2012 р.), роботи
також виконували на початку 2000 років. При визначенні особистого внеску у
дисертації Хоружого В.П. зазначено, що роботи виконані разом з
Хомутецькою, Ромащенком Д.М., Рудницьким В.П. Прізвище доньки Хоружого
В.П. у цих темах досліджень відсутнє. Натомість у дисертації Василюк
зазначено, що «апробування результатів роботи на водоочисній станції
Кілійського групового водопроводу, підготовка Посібників до
нормативних документів з включенням в них отриманих результатів
досліджень виконувались разом з працівниками Інституту гідротехніки і
меліорації НААНУ д.т.н., професором Хоружим П.Д. та к.т.н., ст.наук.сп.
Хомутецькою Т.П.». Маємо суцільну оману, брехню, підробку документів.
Чому цього ніхто не виявив до цього часу? Кругова порука?
Дисертаційна робота Чарного Дмитра Володимировича не написана, а
«наляпана» за чужими літературними публікаціями з великою кількістю
помилок наукового, технічного, граматичного характеру й використанням
плагіату. Має дуже обмежену кількість і невідповідну якість результатів
власних досліджень. Дисертація Чарного Д.В. не містить власних схем
узагальнених результатів, є найслабкішою з розглянутих. Але це дисертація на
отримання звання доктора наук!? За які результати й розробки?
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Суцільний плагіат, що буде показано нижче (в зауваженнях до кожної
дисертації) і про який я вже писав у рецензії на дисертаційну роботу
Ковальчука Володимира Павловича, яка була захищена також у вченій раді
Інституту водних проблем і меліорацій УААН дуже насторожують. У мене
виникає питання невже всього цього не бачать члени вченої ради та її голова? В
кінці кінців МОН України, який відповідає відписками.
Чи має моральне право й надалі існувати вчена рада, де готують не
спеціалістів, а шаровиків.
Наводжу стислу порівняльну характеристику (мета, задачі, об’єкт,
предмет дослідження, методи досліджень, наукова новизна, особистий внесок)
усіх цих дисертацій та роки захисту й конкретні зауваження до дисертацій, що
мають не прихований характер плагіату.
Муромцев Леонид Николаевич
Разработка технологии обезжелезивания подземных вод на башенных
установках локальных системах сельскохозяйственного водоснабжения
Специальность 05.20.05 –Гидротехнические мелиорации
Дисертация на получение научной степени к.т.н.
Научный руководитель Хоружий Петр Данилович
Институт гидротехники и мелиорации УААН
К – 1998
- и проектом 3.03.02/013-92 «Новые технологические схемы и технические средства
очистки и обеззараживания природных сточных и дренажных вод для потребностей
сельского хозяйства» государственной научно-технической программы 3.03 «Средства
защиты черноземов Украины. Новые ресурсосберегающие технологии».
Цель работы – разработка на основе экспериментальных исследований новой
эффективной, надежной и недорогой водообезжелезивающей установки; научное
обоснование ее конструктивных параметров; определение расчетных зависимостей для
прогнозирования изменения потерь напора и содержания железа в фильтрате во времени,
внедрение установки в производство.
Задачи:
- произвести анализ конструкций известных действующих водообезжелезивающих
установок и обобщить опыт их эксплуатации;
- разработать новую технологическую схему обезжелезивания воды в башенной
водообезжелезивающей установке (БВУ) с применением упрощенной аэрации и
двухступенчатого фильтрования:
- опытным путем установить рациональные размеры частиц загрузок контактного и
осветлительного фильтров, скорость фильтрования, режимы промывки;
- экспериментально определить закономерности изменения потерь напора э
эффективности обезжелезивания воды от времени при фильтровании через контактный и
осветительный фильтры;
- разработать рекомендации по расчету основных узлов установки и проектноконструкторскую документацию для их серийного изготовления;
- провести испытания работы башенной водообезжелезивающей установки в
производственных условиях и разработать рекомендации по ее эксплуатации.
Методика исследований.
Использованы методы математического и физического моделирования. Лабораторные
исследования проводились в непосредственной близости от скважины с повышенным
содержанием железа в с. Юровка Киево-Святошинского р-на Киевской обл. Натурные
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исследования проводились на действующей установке БВУ в с. Соснова ПереяславХмельницкого р-на Киевской обл. При обработке результатов исследований испытывался
современный математический аппарат с выполнением расчетов на ПЭВМ в программе
«EXEL»
Научная новизна работы заключается в следующем:
- обоснована и разработана новая технологическая схема обезжелезивания подземных
вод в локальных системах сельскохозяйственного водоснабжения и разработана на уровне
изобретения конструкция новой башенной водообезжелезивающей установки (БВУ) (патент
Российской Федерации № 2092450, патент Украины № 19414);
- определены рациональные размеры частиц загрузок контактного и осветительного
фильтра, скорость фильтрации, режимы промывки;
- получены математические модели изменения потерь напора и эффективности
обезжелезивания воды, во время фильтрации в загрузках контактного и осветительного
фильтров.
Основные положения, выносимые на защиту:
Технологическая схема обезжелезивания воды и конструкция башенной
водообезжелезнивающей установки;
- математическая модель изменения потерь напора в загрузках контактного и
осветительного фильтров от времени;
- математическая модель изменения эффективности обезжелезивания воды от времени
при фильтровании через контактный и осветительный фильтры.
Практическая значимость и реализация результатов работы:
Разработанная технологическая схема обезжелезивания подземных вод которая
базируется на использовании стальных водонапорных башен Рожовского (или других
емкостей, высотой не менее 6 м) контактных и осветительных пенополистирольных
фильтров, более эффективны по сравнению с теми которые применяются.
Разработаны технические условия на проектирование и эксплуатацию
водообезжелезивающих установок БВУ, которые в 1996 году согласованы с Главным
санэпидем управлением МОЗ Украины (№5.02.28/Б-341), утверждены в Госводхозе Украины
и зарегистрированы в Госстандарте Украины (№081/021326). Разработана также проектноконструкторская документация. Такие установки по заказу Киевского облводхоза построены
в Киевской области. Эксплуатация установок БВУ показала, что преимуществом их является
то, что фильтры не кольматируются и для их помывки не нужны промывные насосы.
Установки посты в эксплуатации, работают эффективно и надежно, имеют большую
продолжительность фильтроцыкла (до 7 суток), невысокую строительную стоимость и
себестоимость очищенной воды. Все это имеет особенно большое значение в современных
условиях сельскохозяйственного водоснабжения.
Личный вклад соискателя:
Научные результаты, изложенные в диссертации, получены лично автором на основе
проведенного анализа конструкций известных водообезжелезивающих установок,
обобщения опыта их работы, проведения лабораторных и натурных исследований по
установлению оптимальных размеров частиц загрузок, скорости фильтрования, режимов
промывки, определению закономерности изменения потерь напора и эффективности
обезжелезивания от времени в установках типа БВУ. Лично выполнено математическую
обработку полученных результатов при помощи ПЭВМ в программе EXEL, и построено
математические модели изменений потерь напора и эффективности обезжелезивания воды.
Самостоятельно разработано новую технологическую схему обезжелезивания воды в
башенной водообезжелезивающей установке с применением упрощенной аэрации и
двухступенчатого фильтрования. Лично автором предложено конструкцию установки БВУ и
ее основных деталей. По результатам натурных исследований автором самостоятельно
разработано рекомендации по эксплуатации установки БВУ.
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Я не буду зупинятись детально на дисертації Муромцева бо ми з ним
захищали дисертації кандидата наук в один день, в одній вченій раді, він до
обіду, я після обіду. Цієї роботи я не аналізував на плагіат (якщо він є), то це
робота для майбутньої комісії. У моїх дослідженнях дисертація Муромцева
розглядається як основна (має дуже багато фактичних матеріалів досліджень та
й використовується як база даних) для наступного плагіату протягом 20 років.
Хомутецька Тетяна Петрівна
Розробка технології знезалізнення підземних вод на
піностирольноцеолітових фільтрах
Специальность 05.23.04 – Водопостачання каналізація
Дисертація на здобуття наукового ступеня к.т.н.
Науковий керівник Олійник Олександр Якович
Київський національний інститут будівництва та архітектури
К-2000
Робота виконувалась в рамках державної програми по темі 0302 «Розробити і
впровадити технології та технічні засоби очищення і використання природних та стічних вод
в системах сільськогосподарського водопостачання і каналізації», а також
госпрозрахункових договорів з виробничими управліннями Держводгоспу України.
Мета роботи – розробити й науково обґрунтувати технологію знезалізнення
підземних вод на пінополістирольно-цеолітових фільтрах – цеолітових фільтрах, що
дозволяють інтенсифікувати процеси видалення заліза з води та підвищити ефективність
роботи водоочисних станцій.
Задачі:
- виконати аналіз існуючих технологій знезалізнення підземних вод, проаналізувати
роботу відомих діючих водознезалізнюючих установок заводського виготовлення та
узагальнити досвід їх експлуатації;
- розробити технологію знезалізнення підземних вод та нову конструкцію компактної
водознезалізнюючої установки з висхідним фільтруванням води через пінополістирольний
та цеолітовий фільтри;
- дослідним шляхом встановити її конструктивні і технологічні параметри: діаметр
гранул і товщину завантаження, швидкість фільтрування інтенсивність і тривалість
промивки фільтрів;
- експериментально встановити закономірності зміни втрат напору та ефективності
знезалізнення води від різних факторів при її висхідному фільтруванні через
пінополістирольний та цеолітовий фільтри;
- розробити рекомендації по розрахунку основних вузлів установки, проектноконструкторську документацію для їх серійного випуску та рекомендації по їх експлуатації.
Методика досліджень
При виконанні наукових досліджень були використані методи математичного і
фізичного моделювання. Лабораторні дослідження виконувались на установці з подачею
води з підвищеним умістом заліза від свердловини, що знаходиться на відстані 100 м. При
обробці результатів досліджень використовувався сучасний математичний апарат з
виконанням розрахунків на ПЕОМ в програмі «ЕXEL»
Наукова новизна роботи:
- запропоновано, досліджено і науково обґрунтовано технологічну схему
знезалізнення підземних вод з висхідним фільтруванням води через пінополістирольноцеолітові фільтри;
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- дослідним шляхом визначено раціональні конструктивні та технологічні параметри
полістирольно-цеолітових фільтрів;
- побудовано математичну модель зміни втрат напору у завантаженні піно
полістирольного і цеолітового фільтрів від якості висхідної води та швидкості і тривалості
висхідного фільтрування;
- експериментально встановлено закономірності зміни втрат напору і ефективності
знезалізнення води від різних факторів при висхідному фільтруванні води через піно
полістирольний і цеолітовий фільтри.
Практична цінність і реалізація результатів роботи:
Розроблена технологічна схема і конструкція установки для знезалізнення води
(патент № 97063176 від 19.03.99 р.), яка базується на висхідному фільтруванні води через
піно полістирольний і цеолітовий фільтри, більш ефективна у порівнянні з тими, що
застосовуються.
Розроблені технічні умови на проектування і експлуатацію таких водознезалізнюючих
установок і проектно-конструкторська документація.
Матеріали дисертації використовувались ВАТ «Укрводпроект» при реконструкції
станції знезалізнення води на Червонослобідському спиртозаводі Макарівського району
Київської області та Дніпропетровським облводгоспом при будівництві установки для
знезалізнення води.
Експлуатація установок показала їх високу ефективність очистки води і надійність
роботи. Порівняно з відомими водознезалізнюючими установками вони мають такі переваги:
не потрібні промивні насоси, не відбувається прогресуюча кольматація фільтрувального
завантаження, установки довговічні, дешеві у будівництві і прості в експлуатації.
Особистий внесок здобувача.
Наукові результати, які викладені в дисертації, отримані особисто автором на основі
проведеного аналізу методів знезалізнення підземних вод, технологічних схем станцій
знезалізнення води та конструкцій відомих водознезалізнюючих установок, узагальнення
досвіду їх роботи та проведення лабораторних досліджень. Особисто виконано математичну
обробку отриманих результатів за допомогою ПЕОМ у програмі «ЕХЕL» та отримано
залежності змін втрат напору і ефективності знезалізнення води від різних факторів.
Побудовано математичну модель втрат напору у завантаженні піно полістирольного і
цеолітного фільтра від якості вихідної води та швидкості і тривалості висхідного
фільтрування, розроблено методику інженерного розрахунку пінополістирольно-цеолітових
фільтрів. Запропоновано нову конструкцію компактної водознезалізнюючої установки з
пріностирольним і цеолітовим фільтрами при висхідному фільтруванні вихідної води
(особистий внесок здобувача – 40%) та розроблено рекомендації по її експлуатації.

Зауваження до дисертації Хомутецької, що носять характер плагіату!
Дисертація Хомутецької Т.П. – це практично переведена на
українську мову з російської дисертація Муромцева Л. М. з частково
зміненими номерами розділів або підрозділів, щоб важче було встановити
плагіат.
1. Стор. 8. Мета роботи Хомутецької Т.П. ідентична меті роботи
Муромцева.
2. Стор. 8-9. Задачі досліджень у Хомутецької повністю повторюють
задачі досліджень Муромцева. Для наочності я їх приведу ще раз:
Задачи (Муромцев):
- произвести анализ конструкций известных действующих водообезжелезивающих
установок и обобщить опыт их эксплуатации;
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- разработать новую технологическую схему обезжелезивания воды в башенной
водообезжелезивающей установке (БВУ) с применением упрощенной аэрации и
двухступенчатого фильтрования:
- опытным путем установить рациональные размеры частиц загрузок контактного и
осветлительного фильтров, скорость фильтрования, режимы промывки;
- экспериментально определить закономерности изменения потерь напора э
эффективности обезжелезивания воды от времени при фильтровании через контактный и
осветительный фильтры;
- разработать рекомендации по расчету основных узлов установки и проектноконструкторскую документацию для их серийного изготовления;
- провести испытания работы башенной водообезжелезивающей установки в
производственных условиях и разработать рекомендации по ее эксплуатации.
Задачі (Хомутецька):
- виконати аналіз існуючих технологій знезалізнення підземних вод, проаналізувати
роботу відомих діючих водознезалізнюючих установок заводського виготовлення та
узагальнити досвід їх експлуатації;
- розробити технологію знезалізнення підземних вод та нову конструкцію компактної
водознезалізнюючої установки з висхідним фільтруванням води через пінополістирольний
та цеолітовий фільтри;
- дослідним шляхом встановити її конструктивні і технологічні параметри: діаметр
гранул і товщину завантаження, швидкість фільтрування інтенсивність і тривалість
промивки фільтрів;
- експериментально встановити закономірності зміни втрат напору та ефективності
знезалізнення води від різних факторів при її висхідному фільтруванні через
пінополістирольний та цеолітовий фільтри;
- розробити рекомендації по розрахунку основних вузлів установки, проектноконструкторську документацію для їх серійного випуску та рекомендації по їх експлуатації.

3. Стор. 9 Методика досліджень практично ідентична у всіх дисертаціях:
Методика исследований (Муромцев).
Использованы методы математического и физического моделирования. Лабораторные
исследования проводились в непосредственной близости от скважины с повышенным
содержанием железа в с. Юровка Киево-Святошинского р-на Киевской обл. Натурные
исследования проводились на действующей установке БВУ в с. Соснова ПереяславХмельницкого р-на Киевской обл. При обработке результатов исследований испытывался
современный математический аппарат с выполнением расчетов на ПЭВМ в программе
«EXEL»
Методика досліджень (Хомутецька)
При виконанні наукових досліджень були використані методи математичного і
фізичного моделювання. Лабораторні дослідження виконувались на установці з подачею
води з підвищеним умістом заліза від свердловини, що знаходиться на відстані 100 м. При
обробці результатів досліджень використовувався сучасний математичний апарат з
виконанням розрахунків на ПЕОМ в програмі «ЕXEL»
Методи досліджень (Хоружий В.П.) – фізичне і математичне моделювання процесів
очищення та знезараження природних вод у різних умовах, використання чисельних і
аналітичних методів визначення параметрів вказаних процесів, використання дослідних
даних одержаних в лабораторних і виробничих умовах, для апробації запропонованих
методів інтенсифікації роботи водоочисних споруд.
Методи дослідження Василюк. Поставлені завдання вирішувались методами
математичного моделювання процесів очищення природних вод на станціях з БР і КПФ.
Експериментальні дослідження використовувались для обґрунтування застосування даних
споруд та перевірки отриманих математичних моделей і розроблених методів розрахунку.
Оптимізація конструкцій велась з використанням методики планування експериментів.
7

Методи дослідження (Побережніченко) – фізичне і математичне моделювання
процесів знезалізнення вод на установках з КПФ та транспортування води водоводами з
поліетиленових труб, використання чисельних і аналітичних методів визначення параметрів
вказаних процесів, використання дослідних даних, одержаних в лабораторних і виробничих
умовах.
Методи дослідження (Чарний) – фізичне, математично–термодинамічне
моделювання процесів очищення природних вод у різних умовах, використання
чисельних, аналітичних методів і нейронних мереж для визначення параметрів
водопідготовки, натурні дослідження ефективності запропонованих технологій.

4. Стор. 9. Наукова новизна у дисертації Хомутецької Т.П. повторює
наукову новизну дисертаційних досліджень Муромцева:
Научная новизна работы заключается в следующем (Муромцев):
- обоснована и разработана новая технологическая схема обезжелезивания подземных
вод в локальных системах сельскохозяйственного водоснабжения и разработана на уровне
изобретения конструкция новой башенной водообезжелезивающей установки (БВУ) (патент
Российской Федерации № 2092450, патент Украины № 19414);
- определены рациональные размеры частиц загрузок контактного и осветительного
фильтра, скорость фильтрации, режимы промывки;
- получены математические модели изменения потерь напора и эффективности
обезжелезивания воды, во время фильтрации в загрузках контактного и осветительного
фильтров.
Наукова новизна роботи (Хомутецька):
- запропоновано, досліджено і науково обґрунтовано технологічну схему
знезалізнення підземних вод з висхідним фільтруванням води через пінополістирольноцеолітові фільтри;
- дослідним шляхом визначено раціональні конструктивні та технологічні параметри
полістирольно-цеолітових фільтрів;
- побудовано математичну модель зміни втрат напору у завантаженні піно
полістирольного і цеолітового фільтрів від якості висхідної води та швидкості і тривалості
висхідного фільтрування;
- експериментально встановлено закономірності зміни втрат напору і ефективності
знезалізнення води від різних факторів при висхідному фільтруванні води через піно
полістирольний і цеолітовий фільтри.

4. Стор. 12-38, розділ 1 Аналіз сучасного стану питань знезалізнення
підземних вод в локальних системах водопостачання у Хомутецької це розділ 1
у Муромцева, стор. 12-44, «Анализ современного состояния вопроса
обезжелезивания воды из подземных источников в сельскохозяйственном
водоснабжении».
5. Стор. 12, підрозділ 1.1 «Характеристика кількісних і якісних показників
підземних вод, що використовуються для локальних водопроводів України» у
Хомутецької – це підрозділ 1.2 «Характеристика количественных и
качественных
показателей
подземных
вод
используемых
в
сельскохозяйственном водоснабжении» у Муромцева, стор. 15.
6. Стор. 15, підрозділ 1.2. «Критичний аналіз існуючих методів
знезалізнення підземних вод в локальних водопроводах» у Хомутецької – це
підрозділ 1.3 Краткий анализ существующих технологий обезжелезивания води
в системах сельскохозяйственного водоснабжения» у Муромцева, стор. 16.
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7. Стор. 15, підрозділ 1.2.1 «Форми заліза в природних водах» у
Хомутецької – це підрозділ 1.3.1 «Виды соединений железа в воде» у
Муромцева, стор. 16-17.
8. Стор. 16, підрозділ 1.2.2 «Існуючі методи знезалізнення підземних вод»
у Хомутецької – це підрозділ 1.3.3 «Анализ существующих методов
обезжелезивания подземных вод» у Муромцева, стор. 17.
9. Стор. 24, підрозділ 1.4 «Характеристика існуючих технологічних схем
та конструкцій установок для знезалізнення підземних вод в локальних
водопроводах» у Хомутецької – це підрозділ 1.3.3 «Анализ конструктивных и
технологических параметров действующих водообезжелезивающих установок»
у Муромцева, стр. 24-38.
10. Стор. 27-29, підрозділ 1.4.1 «Установка «Струмінь» в дисертації
Хомутецької – це підрозділ 1.3.3.1 «Установка «Струя» производительностю
100, 200, 400, 800, 1600 м3/сутки» з дисертації Муромцева, стор. 24-26.
11. Стор. 29, рис. 1.1 у Хомутецької це - стор. 28 рис. 1.1 у Муромцева.
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12. Стор. 29, підрозділ 1.4.2 «Устоновка інституту «Волгограпроект» у
Хомутецької – це підрозділ 1.3.3.2 «Установка обезжелезивания воды на основе
вакуумно-эжекционной аерации по методу института «Волгоградпроект» у
Муромцева, стор. 28-30.
13. Стор. 30, рис 1.2 у Хомутецької – це рис 1,2 у Муромцева, стор. 29.

14. Стор. 33, підрозділ 1.4.4 «Баштові водознезазнювальні установки» у
Хомутецької – це підрозділи 1.3.3.5 «Башенная установка для обезжелезивания
воды ФОВ-200», стор. 35-38 та 1.3.3.6 «Башенная установка «Десна», стор. 3040 у Муромцева.
15. Стор. 36, підрозділ 1.4.6 «Установки для знезалізнення води в
підземних горизонтах» у Хомутецької – це підрозділ 1.3.3.3 «Устройства для
обезжелезивания подземных вод в пласте по рекомендации ВНИИ ВОДГЕО у
Муромцева, стор. 30-31.
16. Стор. 39-53, розділ 2 «Розробка технологічної схеми комплексної
очистки підземних вод на компактних установках в локальних системах
водопостачання» у Хомутецької це частини розділів 2 і 3 у Муромцева під дещо
зміненою назвою: «Лабораторные исследования процесса обезжелезивания
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воды на модели водообезжелезивающей установки», стор. 44-68 та розділу 3
«Определение
гидродинамических
характеристик
фильтров
при
обезжелезивании воды» стор. 68-95.
17. Стор. 39-40 у Хомутецької підрозділ 2.1. «Робоча гіпотеза і загальна
постановка задачі» співпадає з таким же підрозділом у Муромцева стор. 44-45.

18. Стор. 49-52, підрозділ 2.4 «Технологічна схема знезалізнення води на
компактних водоочисних установках» у Хомутеької – це підрозділ 6.1 «Общая
схема установки и принцип ее работы», стор. 126-129 у Муромцева.
19. Стор. 54-56, підрозділ 3.1 «Планування експериментів при проведенні
лабораторних досліджень» у Хомутецької – це підрозділ 2.2 під такою ж
назвою у дисертації Муромцева, стор. 45-48.
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20. Стор. 56-65, підрозділ 3.2 «Схема лабораторної установки і методика
проведення досліджень» у Хомутецької – це підрозділ 2.3 «Схема
экспериментальной установки и методика проведения исследований» у
Муромцева, стор. 48-57.
21. Стор. 65-67, підрозділ
3.3 «Вибір способу аерації води» у
Хомутецької – це підрозділ 2.4 з такою ж назвою у дисертації Муромцева, стор.
57-59.

12

22. Стор. 67-75, підрозділ 3.4 «Підготовка лабораторної установки до
експериментів у Хомутецької – це підрозділи 2.3 «Схема экспериментальной
установки и методика проведения исследований», стор. 48-57 у Муромцева.
23. Текст і формули на сторінках 68-70 між таблицями й рисунками у
Хомутецької повністю співпадає з текстом і формулами на стор. 60 у
Муромцева.
З дисертації Хомутецької

З дисертації Муромцева

24. Стор. 78-82, підрозділ 4.1 «Гідравлічні характеристики чистого
фільтрувального завантаження» у Хомутецької – це підрозділ 3.3
«Математическое моделирование гидравлических характеристик фильтров»,
стор. 86-95 у Муромцева.
25. Стор. 82-89, підрозділ 4.2 «Зміна коефіцієнту фільтрації піно
полістирольного фільтра на протязі фільтра циклу при знезалізненні підземних
вод» у Хомутецької – це стор. 68-86, підрозділ 3.2 «Экспериментальные
исследования изменения потерь напора в слоях фильтрующей загрузки
контактного и осветительного фильтра» у Муромцева.
26. Стор. 89-95, підрозділ 4.3 «Дослідження зміни питомої брудомісткості
піно полістирольного фільтрувального завантаження на протязі фільтроциклу»
у Хомутецької – це стор. 116-121, підрозділ 5.1 «Определение грязеемкости
различных фильтрующих загрузок» у Муромцева.
27. Стор. 95-108, підрозділ 4.4. «Аналіз ефективності знезалізненняя
аерованих підземних вод при їх висхідному фільтруванні через піно-стирольне
завантаження» у Хомутецької – це підрозділ 4.2. «Исследования эффективности
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обезжелезивания воды в зависимости от времени фильтрования, скорости и
толщины фильтрующей загрузки», стор. 95-104 у Муромцева.
28. Стор. 112-118, підрозділ 4.6 «Промивка фільтрувального
завантаження» у Хомутецької – це стор. 121-126, підрозділ 5.2 «Исследования
интенсивности и длительности промывки» у Муромцева.
Отже, в обох дисертаціях проведені одні й ті ж дослідження, результати
близькі. А що вони дали для науки?
Хоружий Віктор Петрович
Ресурсозберігаючі технології водопідготовки в системах
сільськогосподарського водопостачання
Спеціальність 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації (технічні науки)
Науковий консультант Коваленко Петро Іванович
УААН Інститут гідротехніки і меліорації
К-2005
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Робота виконувалась згідно з тематичним планом Інституту гідротехніки і меліорації
УААН на 2001-2005 роки по завданню «Розробити нові технології підготовки води для
систем сільгоспводопостачання та мікрозрошення» (підпрограма 2, завдання 02.01, №
держреєстрації 0101U004622), а також таких науково-дослідних робіт: «Розробка технології
багатоступеневої очистки підземних вод від заліза, нітратів, марганцю, кальцію і магнію»
(№0101U000918), «Розробка ефективних багатоступеневих технологій підготовки якісної
питної води в умовах басейну р. Дніпра» (№0201U0008041), «Розробка технології
знезараження питної води гіпохлоритом натрію на Софіївському груповому водопроводі та
рекомендації по експлуатації знезаражуючої установки» (№0100U000074), які виконувалися
на замовлення Держводгоспу України, а також у якості переможця торгів на НДДКР, що
проводило міністерство екології та природних ресурсів України в серпні 2000 р.
Мета дисертаційної роботи полягає у науковому обґрунтуванні та розробці нових
ресурсозберігаючих та вдосконаленні існуючих технологій очистки природних вод для
локальних і групових сільськогосподарських водопроводів в умовах підвищеного
антропогенного навантаження на водні джерела.
Задачі:
- проаналізувати сучасний стан якості природних водних джерел для систем
сільськогосподарського водопостачання та оцінити ефективність традиційних технологій
очистки води в цих системах:
- здійснити подальший розвиток теоретичних основ обґрунтування нової концепції
процесів очищення та знезараження природних вод у локальних і групових системах
сільськогосподарського водопостачання;
- на основі експериментальних досліджень встановити закономірності процесів
біологічної та фізико-хімічної очистки природних вод у біореакторах з волокнистим та
контактно-освітлювальних фільтрах з пінолістирольним фільтрувальним завантаженнями;
- створити структурні та математичні моделі і на основі їх розробити методи
розрахунку конструктивних і технологічних параметрів споруд та способи оптимізації
роботи водоочисних комплексів для економного витрачання води, реагентів і електроенергії;
- провести дослідно-виробничу апробацію розроблених технологічних схем водо
підготовки та конструкцій споруд;
- виконати технічно-економічне обґрунтування та забезпечити наукове
супроводження при впровадженні результатів досліджень у виробничу практику.
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Об’єкт дослідження – водоочисні споруди систем сільськогосподарського
водопостачання.
Предмет дослідження - ресурсозберігаючі технологічні процеси очищення та
знезараження природних вод для систем сільськогосподарського водокористування в умовах
посиленого антропогенного навантаження на водні джерела (Віктор Хоружий)
Методи досліджень – фізичне і математичне моделювання процесів очищення та
знезараження природних вод у різних умовах, використання чисельних і аналітичних методів
визначення параметрів вказаних процесів, використання дослідних даних одержаних в
лабораторних і виробничих умовах, для апробації запропонованих методів інтенсифікації
роботи водоочисних споруд.
Наукова новизна:
– виконано подальший розвиток теорії очистки води в системах
сільськогосподарського
водопостачання
на
установках
з
волокнистими
і
пінополістирольними фільтрувальними завантаженнями, що дало можливість значно
уточнити методи розрахунку та оптимізації конструктивних і технологічних параметрів
споруд для очистки підземних і поверхневих вод;
- створено нові ресурсозберігаючі технології і конструкції водоочисних споруд у
локальних і групових сільськогосподарських водопроводах за принципом мінімізації
капітальних та експлуатаційних витрат при забезпеченні високої якості очищеної води:
- встановлено нові гідродинамічні та технологічні закономірності роботи
запропонованих споруд, на основі яких розроблено інженерні методики розрахунків при
проектуванні та рекомендації по оптимізації роботи станцій водо підготовки з новими
технологіями;
- вперше виконано теоретичне обґрунтування та визначено критерії доцільності
застосування децентралізованих систем підготовки та розподілу води на розгалужених
групових сільгоспводопроводах, що дало змогу розробити систему комплексного
сільськогосподарського використання води з поверхневих джерел для водопостачання й
зрошення;
- науково обґрунтовано технологію знезараження очищеної води технічним
гіпохлоритом натрію, яка реалізована в рекомендаціях для визначення дози і місця уведення
розчину цього реагенту в оброблювану воду групових сіль водопроводів.

Зауваження до дисертації Хоружого В.П, що носять характер плагіату!
1. Мета дисертаційної роботи Хоружого В.П. практично повторює мету
досліджень Муромцева Л.М. та Хомутецької Т.П.
2. Стор. 9, задача 1 дисертаційних досліджень Хоружого В.П. практично
повторює 1 задачу досліджень Муромцева та Хомутецької і продовжує
розглядатися у дисертаціях Василюк, Пебережніченко та Чарного.
3. Стор. 24-32, підрозділ 1.3. «Аналіз існуючих технологічних схем і
конструкцій споруд для очищення природних вод в системах
сільськогосподарського водопостачання» у Хоружого – це підрозділ 1.3
«Краткий анализ существующих технологий обезжелезивания воды в системах
сельскохозяйственного водоснабжения», стор. 16-40 у Муромцева.
4. Стор. 28, рис. 1.3 у Хоружого В.П. це рис. 6.1, стор. 127 у Муромцева.
5. Стор. 34-37, підрозділ 1.4. «Існуючі раціональні методи підвищення
ефективності очищення води у фільтрувальних завантаженнях» у Хоружого –
це підрозділ 1.2.2. «Існуючі методи знезараження підземних вод», стор. 16-19 у
Хомутецької.
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6. Стор. 38-41, підрозділ 1.5 «Сучасний стан проблеми знезалізнення води
на групових сільгоспводопроводах» - це підрозділ 1.1. «Современное состояние
сельскохозяйственного водоснабжения из подземных источников и
перспективы его развития», стор. 12-15, у Муромцева.
До зауваження 4
З дисертації Хоружого В.П.

З дисертації Муромцева

7. Стор. 44-48, підрозділ 2.2 «Аераційна обробка води» у Хоружого – це
підрозділ 2.4 «Выбор способа аэрации воды», стор. 57-59 у Муромцева та стор.
65-67, підрозділ 3.3 «Вибір способу аерації води» у Хомутецької.
8. Стор. 79-88, підрозділ 3.1 «Методика лабораторних досліджень» у
Хоружого В.П. - це стор. 48-57, підрозділ 2.3 «Схема экспериментальной
установки и методика проведения исследований» у Муромцева та стор. 56-65,
підрозділ 3.2 «Схема лабораторної установки і методика проведення
досліджень» у Хомутецької.
9. Стор. 82, рис. 3.1 «Схема лабораторної установки» у Хоружого – це
рис. 2.1 «Схема установки для проведения лабораторных исследований
процесса обезжелезивания воды», стор. 50 у Муромцева, а також рис. 4.1.
Схема лабораторної установки (розміри в мм) у Поберезніченко. Отже
результати досліджень отримано на одній і тій же установці. Нічого нового не
розроблено, а лише задекларовано.
10. Стор. 85, формула 3.5 і відповідний текст у Хоружого – це формула
2.1 стор. 54 у Муромцева (текст, формула, її позначення приведено відповідно).
З дисертації Хоружого

З дисертації Муромцева
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До зауваження 9
З дисертації Хоружого

З дисертації Муромцева

11. Стор. 86, формула 3.6 і відповідний текст у Хоружого це формула 2.2
(стор. 55), текст у Муромцева (нижче приведено фото з дисертації).
З дисертації Хоружого

З дисертації Муромцева

12. Стор. 87, текст і формула 3.10 у Хоружого - це відповідно текст з
дисертації Муромцева (стор. 56).
З дисертації Хоружого

З дисертації Муромцева
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13. Стор. 89-95. підрозділ 3.1.3 «Підготовка лабораторної установки до
експериментів» у Хоружого – це підрозділ 2.5 «Подготовка фильтрующей
загрузки к лабораторным исследованиям», стор. 59-68 у Муромцева та стор. 6775, підрозділ 3.4 «Підготовка лабораторної установки до експериментів» у
Хомутецької.
14. Стор. 89 Таблиця 3.1. Результати ситового аналізу фільтрувального
завантаження 1 - го типу із спіненого полістиролу (таблиця верхня) у Хоружого
– це табл. 3.2 з дисертації Хомутецької.
З дисертації Хоружого

З дисертації Хомутецької

15. Стор. 90. Таблиця 3.2 «Результати ситового аналізу фільтрувального
завантаження 2 - го типу із спіненого полістиролу» у Хоружого – це табл. 3.3 у
Хомутецької, повторюється у дисертації Поберезніченко, табл. 5.1, стор. 103.
У Хорунжого В.П.

У Хомутецької

16. Стор. 90-91. Текст і формули у Хоружого – це сторінка 60 у
Муромцева.
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До зауваження 16
У Хорунжого В.П.

У Муромцева

17. Стор. 91, таблиця 3.3. Результати ситового аналізу фільтрувального
завантаження 3- го типу із спіненого полістиролу у Хоружого – це таблиця 3.4.
у Хомутецької (для порівняння наведено фотознімок внизу)
У Хорунжого В.П.

У Хомутецької

18. Стор 92. Рис. 3.3. Графік гранулометричного складу фільтрувального
завантаження із спіненого полістиролу 1-го типу: (d10 = 0,57 мм; d50 = 1,47 мм;
d80 = 2,25 мм; dе = 1,87 мм; Кн = 3,95) у Хоружого – це рис. 3.3 з такою ж назвою
та такими ж параметрами у Хомутецької (на рисунку верх обрізаний при
фотографуванні).
19. Стор. 92. Рис. 3.4. Графік гранулометричного складу фільтрувального
завантаження із спіненого полістиролу 2-го типу: (d10 = 1,62 мм; d50 = 3,18 мм;
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d80 = 4,08 мм; dе = 3,22 мм; Кн = 2,52) у Хоружого – це рис. 3.4 з такою ж назвою
та такими ж параметрами у Хомутецької.
У Хорунжого В.П.

У Хомутецької

20. Стор. 93. Рис. 3.5. Графік гранулометричного складу фільтрувального
завантаження із спіненого полістиролу 3-го типу: ( d10 = 2,3 мм; d50 = 3,4 мм; d80
= 4,7 мм; dе = 4,0 мм; Кн = 2,04) у Хоружого – це рис. 3.5 з такою ж назвою у
дисертації Хомутецької, стор. 72.
У Хорунжого В.П.

У Хомутецької

21. Стор. 117-122, підрозділ 4.1. «Критичний аналіз існуючих теорій
очищення води на зернистих фільтрах» у Хоружого – це підрозділ 1.3.3
«Анализ существующих методов обезжелезивания подземных вод», стор. 17-24
– у Муромцева.
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22. Стор. 122-128, підрозділ 4.2. «Кінетика висхідного фільтрування води
на установках з волокнисто-піностирольним завантаженням» у Хоружого – це
стор. 86-91, підрозділ 3.3.1 «Потери напора в фильтрующей загрузке в течении
фильтроцикла» у Муромцева.
23. Стор. 136-139, підрозділ 4.4 «Роль шарів плаваючого фільтрувального
завантаження в процесах затримання пластівців при висхідному русі води» у
Хоружого – це стор. 108-112, підрозділ 4.5 «Роль товщини фільтрувального
завантаження в процесі знезалізнення підземних вод на пінополістирольноцеолітових фільтрах у Хомутецької.
24. Стор. 139-146, підрозділ 4.5 «Теоретичне обґрунтування методики
розрахунку піно-полістирольних фільтрів з висхідним рухом води при її
знезалізненні» у Хоружого – це підрозділ 5.2 «Исследования интенсивности и
длительности промывки», стор. 121-126 у Муромцева та стор. 112-118,
підрозділ 4.6 «Промивка фільтрувального завантаження» у Хомутецької.
25. Стор. 154-207, розділ 5 «Розробка і впровадження технологій та
конструкцій установок для інтенсифікації очистки підземних вод в локальних
водопроводах» у Хоружого – це запозичений і дещо змінений розділ 6
«Конструирование основных узлов установки БВУ, размещение на локальном
водопроводе и расчет экономического эффекта от ее внедрения» у Муромцева,
стор. 127-160.
ВАСИЛЮК АЛЬОНА ВІКТОРІВНА
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВОДОПІДГОТОВКИ
В ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ СИСТЕМАХ ГОСПОДАРСЬКО-ПИТНОГО
ВОДОПОСТАЧАННЯ
Специальность 05.23.04 – водопостачання, каналізація
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Науковий керівник ПРОГУЛЬНИЙ ІКТОР ЙОСИПОВИЧ
ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Одеса – 2012
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Робота виконувалась по пріоритетних напрямках "Вивчити закономірності впливу
техногенних забруднень на якість природних вод та розробити високоефективні та
ресурсоощадливі технології очищення і розподілу води в децентралізованих системах
сільськогосподарського водопостачання" (завдання, № ДР 0106U004946), а також таких
науково-дослідних робіт: “Розробка ефективних багатоступеневих технологій підготовки
якісної питної води в умовах басейну р. Дніпра” (№ ДР 0201U0008041), “Розробка технології
знезараження питної води гіпохлоритом натрію на Софіївському груповому водопроводі та
рекомендацій по експлуатації знезаражуючої установки” (№ ДР 0100U000074), "Розробка
Концепції забезпечення сільського населення питною водою з децентралізованих систем і
об'єктів водопостачання та внесення змін до нормативів з їх проектування та експлуатації"
(№ ДР 0108U008482), які виконувалися на замовлення Держводгоспу України
Метою роботи було створення наукових основ підготовки води в децентралізованих
системах господарсько-питного водопостачання для надійного забезпечення населення
якісною питною водою при зменшенні капітальних та експлуатаційних витрат.
Задачі:
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-

провести аналіз зміни якісних показників природних вод внаслідок посиленого
антропогенного навантаження та ефективність їх очищення за традиційними
технологіями для забезпечення споживачів якісною питною водою;
- проаналізувати різні можливі шляхи покращення якості питної води та науково
обґрунтувати доцільність застосування децентралізованих систем господарськопитного водопостачання шляхом підготовки на головній водоочисній станції дешевої
води відповідної якості (технічної) з наступним її доочищенням до якості питної
водопровідної води на додаткових водоочисних установках у місцях споживання
питної води;
- проаналізувати сучасні "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10) та дослідити можливість забезпечення
якісних показників технічної води до вимог даного стандарту для питної води з
колодязів і каптажів;
- для зменшення собівартості технічної води оптимізувати технологічну схему її
підготовки з використанням водозабірно-очисних споруд, біореакторів (БР),
контактно-прояснювальних фільтрів (КПФ) та технічного гіпохлориту натрію;
- виконати теоретичні і експериментальні дослідження та математичне моделювання
процесів очищення природних вод на станціях з БР і КПФ для визначення
оптимальних конструктивних і технологічних параметрів цих споруд;
- розробити методику визначення максимальної кількості на водопровідній мережі
додаткових водоочисних установок для доочищення технічної води до гігієнічних
вимог води питної якості;
- розробити інженерні методи розрахунку споруд для підготовки технічної води і
впровадити їх у виробництво.
Об’єкт дослідження – підготовка води в системах господарсько-питного
водопостачання.
Предмет дослідження – оптимізація конструктивних і технологічних параметрів
споруд для підготовки технічної води в децентралізованих системах господарсько-питного
водопостачання.
Методи дослідження. Поставлені завдання вирішувались методами математичного
моделювання процесів очищення природних вод на станціях з БР і КПФ. Експериментальні
дослідження використовувались для обґрунтування застосування даних споруд та перевірки
отриманих математичних моделей і розроблених методів розрахунку. Оптимізація
конструкцій велась з використанням методики планування експериментів.
Наукова новизна одержаних результатів:
- теоретично обґрунтовано доцільність застосування децентралізованих систем
господарсько-питного водопостачання і запропоновано технологічну схему споруд в
голові водопроводу, до складу яких входять водозабірно-очисні споруди, БР, КПФ та
системи знезараження води технічним гіпохлоритом натрію;
- розроблено наближену математичну модель процесів очищення води на БР та
встановлено основні фактори, що впливають на роботу КПФ;
- на основі теоретичних і експериментальних даних розроблено методику визначення
оптимальних конструктивних і технологічних параметрів БР і КПФ;
- встановлено математичні залежності для визначення максимальної кількості на
водопровідній мережі додаткових водоочисних установок для доочищення технічної
води.
Особистий внесок здобувача.
Критичний огляд літератури та аналіз стану проблем у вибраній галузі досліджень,
основний обсяг експериментальних досліджень, обробка отриманих результатів, підготовка
та оформлення друкованих праць, презентація доповідей на наукових конференціях
виконано особисто здобувачем.
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Постановка завдань, визначення напрямку досліджень, мети та головних завдань
роботи, аналіз та узагальнення одержаних результатів проводились разом з науковим
керівником, д.т.н., професором Прогульним В.Й. Апробування результатів роботи на
водоочисній станції Кілійського групового водопроводу, підготовка Посібників до
нормативних документів з включенням в них отриманих результатів досліджень
виконувались разом з працівниками Інституту гідротехніки і меліорації НААНУ д.т.н.,
професором Хоружим П.Д. та к.т.н., ст.наук.сп. Хомутецькою Т.П.

Зауваження до Дисертації Василюк, що носять характер плагіату!
Робота Василюк О.В. переписана зі скороченнями з докторської
дисертаційної роботи батька Хоружого В.П. Використано також численні
результати дисертаційних досліджень Муромцева Л.В. та Хомутецької Т.П., що
означає практично суцільний плагіат з дисертацій захищених раніше.
1. Стор. 8, Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Тема “Розробка ефективних багатоступеневих технологій підготовки якісної
питної води в умовах басейну р. Дніпра” (№ ДР 0201U0008041) у дисертаціях
Віктора Хоружого 2005 р., Василюк Олени Вікторівни, 2012 р., які
виконувалися на замовлення Держводгоспу України, а також у якості
переможця торгів на НДДКР, що проводило Міністерство екології та
природних ресурсів України в серпні 2000 р. Виникає дуже делікатне
запитання: як могла виконувати ці наукові роботи дитина, якій було лише 13
років? Чому цієї брехні ніхто не побачив!?
2. Тема “Розробка технології знезараження питної води гіпохлоритом
натрію на Софіївському груповому водопроводі та рекомендацій по
експлуатації знезаражуючої установки” (№ ДР 0100U000074) у дисертаціях
Віктора Хоружого 2005 р., Василюк Олени Вікторівни, 2012 р., роботи також
виконували на початку 2000 років. При визначенні особистого внеску у
дисертації Хоружого В.П. зазначено, що роботи виконані разом з
Хомутецькою, Ромащенком Д.М., Ревуцьким В.П. Прізвище доньки Хоружого
В.П. у цих темах досліджень відсутнє. Натомість у дисертації Василюк
зазначено, що «апробування результатів роботи на водоочисній станції
Кілійського групового водопроводу, підготовка Посібників до
нормативних документів з включенням в них отриманих результатів
досліджень виконувались разом з працівниками Інституту гідротехніки і
меліорації НААНУ д.т.н., професором Хоружим П.Д. та к.т.н., ст.наук.сп.
Хомутецькою Т.П.». Маємо суцільну оману, брехню, підробку документів.
Чому цього ніхто не виявив до цього часу? Кругова порука?
3. Мета досліджень Василюк О.В. майже ідентична маті досліджень її
батька Хоружого В.П. Нового нічого не вирішено. Не проведено ніяких
додаткових досліджень.
4. Стор. 26 підрозділ 1.5 «Аналіз ефективності традиційних водоочисних
технологій» у Василюк – це підрозділ 1.2.2 «Існуючі методи знезалізнення
підземних вод» у Хомутецької, стор. 16-19.
5. Стор. 26, рис. 1.1. «Типова технологічна схема очистки поверхневих
вод» у Василюк – це стор. 32, рис 1.5 під такою ж назвою у Хоружого В.П.
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6. Стор. 48, підрозділ 2.3.3.1 «Русловий водозабір з трубним
фільтрувальним оголовком» у Василюк – це стор. 243-245, підрозділ 7.1
«Баштові установки для очистки поверхневих вод в локальних
водопроводах. 7.1.1. Загальна технологічна схема і принцип роботи установки»
у Хоружого В.П.
7. Стор. 52-53, підрозділ 2.4.1. «Аерація вихідної води» у дисертації
Василюк запозичена з дисертації Хомутецької, стор. 65-67, підрозділ 3.3
«Вибір способу аерації води» та дисертації Хоружого В.П., стор. 44, підрозділ
2.2 «Аераційна обробка води».
З дисертації Василюк

З дисертації Хоружого В.П.

8. Стор. 54-55, підрозділ 2.4.3 «Використання сил гравітації при очистці
води» у Василюк – це стор. 61-64, підрозділ 2,6 «Використання сил гравітації у
плаваючому фільтрувальному завантаженні при очищенні води» у Хоружого
В.П.
9. Стор. 56, рис. 2.5. «Технологічна схема установки для підготовки
питної води з поверхневих водних джерел» у дисертації Василюк запозичена з
дисертації батька Хоружого В.П. з такою ж назвою (стор. 73, рис. 2.11,
«Технологічна схема установки для підготовки питної води з поверхневих
водних джерел»), схема повторюється і в дисертації Поберезніченко але з
іншою назвою (стор. 100, рис. 5.3. «Технологічна схема установки для
знезалізнення води на БР і КПФ»).
10. Стор. 57, рис. 2.6. Технологічна схема водоочисної станції з
безнапірними контактно-освітлювальними фільтрами у Василюк – це рис. 2.1,
стор. 45 у Хоружого В.П.
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До зауваження 9
З дисертації Василюк

З дисертації Хоружого

До зауваження 10

11. Стор. 58-62, підрозділ 2.6 «Застосування технічного гіпохлориту
натрію для знезараження води» у Василюк – це підрозділ 6.2. «Характеристика
технічного гіпохлориту натрію та його фізико-хімічні властивості», стор. 212215 з дисертації Хоружого В.П. Тут все співпадає один до одного. Так, хімічні
формули у Василюк під номерами 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 співпадають з
формулами 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 у Хоружого. Необхідно відмітити, що
формули 6.3-6.6 у Хоружого розміщено у підрозділі 6.4. «Визначення дози
технічного гіпохлориту натрію для знезараження питної води», стор. 222-223.
12. Стор. 58-59 у Василюк ідентична стр. 212-213 у дисертації Хоружого
В.П. (копія приведена нижче). Переписані цілі сторінки, але під різними
розділами.
13. Стор. 60, рис. 2.7. «Графік залежності розчинності у воді гідрату
гіпохлориту натрію NаClO  5H2O від температури» у дисертації Василюк
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(копія РDF нижче) запозичені з дисертації Хоружого В.П, де вони мають
ідентичну назву та номер 6.1.
Копії сторінок до зауваження 11
Василюк

Хоружий

До зауваження 12
З дисертації Василюк

З дисертації Хоружого

14. Стор. 60, рис. 2.8. «Залежність густини розчину гіпохлориту натрію
від вмісту активного хлору в речовині» у дисертації Василюк запозичені з
дисертації Хоружого В.П, де вони мають ідентичну назву та номер 6.2 (стор.
214).
До зауважень 13 та 14
Рисунки з дисертації Василюк
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Рисунки з дисертації Хоружого

15. Стор. 64-94, розділ 3 «Теоретичні дослідження та математичне
моделювання процесів очистки природних вод на станціях з біореакторами і
контактними прояснювальними фільтрами» - це те, що вже практично
досліджено у лабораторних умовах і узагальнено у дисертаційних роботах
Муромцева Л.М., Хомутецької Т.П., Хоружого В.П.
16. Стор. 74-76, підрозділ 3.3.1 «Технологічні особливості висхідного
фільтрування води через пінополістирольне завантаження у Василюк – це
стор.139-143, підрозділ 4.5 «Теоретичне обґрунтування методики розрахунку
полістирольних фільтрів з висхідним рухом води при її знезалізненні» у
Хоружого.
17. Стор. 76, рис. 3.5 «Технологічна схема роботи контактнопрояснювального фільтра з плаваючим пінополістирольним завантаженням»
запозичено з дисертації Хоружого В.П. (рис. 4.2, стор. 144 «Схема установки з
волокнисто-пінополістирольним завантаженням для очистки води»),
повторюється у дисертації Поберезніченко (стор. 100, рис. 5.3 «Технологічна
схема установки для знезалізнення води на БР і КПФ») та Чарного стор. 124,
рис. 3.8 «Технологічна схема роботи контактно-прояснювального фільтра з
плаваючим пінополістирольним завантаженням».
18. Стор. 80-83, підрозділ 3.3.3.1 «Визначення пористості
фільтрувального завантаження із гранул кулеподібної форми» у Василюк – це
стор. 117-122, підрозділ 4.1 «Критичний аналіз існуючих теорій очищення води
на зернистих фільтрах» у Хоружого В.П. та підрозділ 4.4.1 «Досліди
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ефективності знезалізнення води при різних діаметрах гранул фільтрувального
завантаження і різних умовах його роботи», стор. 95-104 у Хомутецької.
19. Стор. 82, рис. Рис. 3.1. «Схема лабораторної установки (розміри в
мм)» у дисертації Василюк аналогічна приведеній у зауваженні 9 до дисертації
Хоружого.
20. Стор. 84. Рис. 3.7. у Василюк практично повторює рис. 3.9 у
Хоружого В.П., але у першому випадку відсутні одиниці виміру на шкалах та
самі результати досліджень.
З дисертації Василюк

З дисертації Хоружого

21. Стор. 84-87, підрозділ 3.3.3.2 «Визначення ефективності прояснення
води в шарах пінополістирольного завантаження при висхідному її
фільтруванні» - це підрозділ 4.4.2. «Дослідження зміни ефективності і
знезалізнення води у часі і по довжині шляху фільтрування води», стор. 104-108
у Хомутецької.
22. Стор. 87-89, підрозділ 3.3.3.3 «Роль шарів пінополістирольного
завантаження при висхідному фільтруванні води» у Василюк – це підрозділ 4.5.
«Роль товщини фільтрувального завантаження в процесі знезалізнення
підземних вод на пінолістирольно-цеолітових фільтрах», стор. 108-112 у
Хомутецької.
23. Стор. 89-91, підрозділ 3.3.4 «Промивка фільтра» у Василюк – це
підрозділ 5.2 «Исследования интенсивности и длительности промывки», стр.
121-126 у Муромцева, підрозділ 4.6. «Промивка фільтрувального
завантаження», стор 112-118 у Хомутецької, підрозділ 4.5.2 «Промивка
фільтра», стор. 143-146 у Хоружого В.П.
24. Стор. 95-120. Розділ 4 «Лабораторні дослідження процесу очистки
води на установці З БР І КПФ» дисертації Василюк - це переписаний розділ 2
«Лабораторные исследования процесса обезжелезивания воды на модели
водообезжелезиваюшей установки», стор. 44-68 з дисертації Муромцева, а
також Розділ 3. Експериментальні дослідження процесів очистки природних
вод на установках з волокнистим і піно стирольним фільтрувальними
завантаженнями» стор. 79-85 з дисертації Хоружого В.П. У розділі дисертантом
використано схеми, формули і текст написаний її батьком. Цей самий розділ
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ідентично повторюється і в дисертації Хомутецької Т.П. розділ 3 «Планування
лабораторних досліджень роботи водоочисної установки з піно
полістирольними фільтрами», стор. 54-56. Отже, маємо суцільний плагіат
влаштований вченим шаровиком Хоружим Петром Даниловичем. Хочу
звернути увагу, що всі дослідження проводили на одній і тій же установці,
при одних і тих же фільтрувальних завантаженнях, а в дисертаціях
протягом останніх 20 років все видавалося за нові розробки. Схема
установки розглядається у наступному зауваженні. Може хтось зупинить цю
вакханалію?
25. Стор. 95-96 у Василюк – це стор. 80-81 у Хоружого.
До зауваження
З дисертації Василюк

З дисертації Хоружого В.П.

26. Стор. 98, рис. 4.1 Схема лабораторної установки (розміри в мм) у
Василюк запозичена з дисертацій Муромцева, стор. 50, рис. 2.1 «Схема
установки
для
проведения
лабораторных
исследований
процесса
обезжелезивания воды», Хоружого В.П., стор.82, рис. 3.1 «Схема лабораторної
установки (розміри в мм)».
27. Стор. 101-103. Підрозділ 4.3 «Методика вимірювання досліджуваних
параметрів» у дисертації Василюк повністю переписана майже слово в слово з
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усіма формулами з дисертації Хоружого В.П. підрозділ 3.1.2.2. «Методика
вимірювання досліджуваних параметрів установки» стор. 85-88. Це
повторюється і в дисертації Хомутецької, стор. 56-60.
З дисертації Василюк

З дисертації Хоружого

28. Стор. 103-105,
підрозділ 4.4
«Підготовка фільтрувальних
завантажень до експериментів» у дисертації Василюк повністю переписана із
скороченнями з дисертації Хоружого В.П. підрозділ 3.1.3. «Підготовка
лабораторної установки до експериментів», стор. 89-94. Необхідно відмітити,
що такий само підрозділ є й в канд. дисертації Хомутецької Тетяни Петрівни
(доньки Хоружого Петра Даниловича), «Підготовка лабораторної установки до
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експериментів» стор. 67-72, де повністю з дисертації Хоружого В.П. перенесено
формули, таблиці й рисунки.
З дисертації Василюк

З дисертації Хоружого

29. Стор. 100, формула 3.43 у Василюк – це формула 4.1 у Муромцева.
З дисертації Василюк

З дисертації Муромцева

30. Стор. 105-106, підрозділ 4.5 «Методика обробки експериментальних
даних» у дисертації Василюк повністю переписана із скороченнями з дисертації
Хоружого В.П. підрозділ 3.1.4. «Методика обробки експериментальних даних»,
стор. 94-95 і повторює підрозділ 3.4 «Підготовка лабораторної установки до
експериментів» у дисертації Хомутецької, стор. 63-65.
З дисертації Василюк

З дисертації Хоружого
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31. Стор. 106-116, підрозділ 4.6. «Аналіз ефективності прояснення і
знебарвлення води при реагентній її очистці на БР і КПФ» переписано із
скороченнями з дисертації Хоружого В.П. підрозділ 3.2. «Гідравлічні
характеристики чистого пінополістирольного фільтрувального завантаження
при висхідному русі води» та 3.3. «Дослідження процесів реагентної очистки
поверхневих вод на установці з волокнистим і пінополістирольним
фільтрувальними завантаженнями», стор. 95-107. Тут конкретно формула 4.25
(с. 96) у Василюк це формула 3.37 (с. 100) у Хоружого. Таблиця 4.3 (стор. 110)
у Василюк – це таблиці 3.9 (с. 102), 3.10 (с. 103) у Хоружого.
У дисертації Василюк

У дисертації Хоружого

32. Стор. 131-135. Розділ 5.3 Впровадження та дослідно-виробничі
випробування станції з БР і КПФ у Василюк переписано з дисертації Хоружого
В.П стор. 268-274 Розділ 7.5.2.2. «Коротка характеристика Кілійського
групового водопроводу».
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33. Стор. 131. Підрозділ 5.3.1 Характеристика головної водоочисної
станції Кілійського групового водопроводу Одеської обл. у Василюк – це стор.
268, підрозділ 7.5.2.2. Коротка характеристика Кілійського групового
водопроводу у Хоружого.

34. Стор. 132, рис. 5.4. Схема Кілійського групового водопроводу у
Василюк – це стор. 269, рис. 7.8. Схема Кілійського групового водопроводу у
Хоружого.
У дисертації Василюк

У дисертації Хоружого
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35. Стор. 133, рис. 5.5. Технологічна схема водоочисної станції з БР і
КПФ на Кілійському груповому водопроводі у Василюк – це фактично
об’єднано два рисунки з дисертації Хоружого 7.10 та 7.11.

36. Стор. 146, висновок 7 до розділу 5 у Василюк суперечить висновку 6

до розділу 7 у дисертаційній роботі Хоружого. Хто ж розробив технологію
очищення води і коли?

Маємо суцільний плагіат у дисертації Василюк Олени Вікторівни,
організований Хоружим Петром Даниловичем. Чи не пора забирати дипломи у
подібних «вчених» і тих хто організовував такі дисертації, їх захист,
експертизу?
ПОБЕРЕЗНІЧЕНКО ОЛЬГА ЮРІЇВНА
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВОДОПОСТАЧАННЯ
ПІДПРИЄМСТВ АПК З ПІДЗЕМНИХ ДЖЕРЕЛ (У БАСЕЙНІ Р.ІРПІНЬ)
Спеціальність 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації (технічні науки)
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Науковий керівник: ХОРУЖИЙ ПЕТРО ДАНИЛОВИЧ
УААН Інститут гідротехніки і меліорації
Київ – 2015
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась
згідно з тематичними планами Інституту водних проблем і меліорації НААН на 2011-2013
роки по завданню «Розробити методи і ресурсозберігаючі технології водопостачання і
каналізації сільських населених пунктів та підприємств агропромислового комплексу»
відповідно до завдань держбюджетної тематики (04.01.01.04П, № держреєстрації
0111U003822) та завданню на 2013-2015 «Розробити замкнені системи водокористування для
підприємств агропромислового комплексу» (04.01.01.08 П, № держреєстрації 0113U007800).
Мета дисертаційної роботи полягає в науковому обґрунтуванні та вдосконаленні
існуючих технологій очищення, подачі і розподілення води з підземних джерел на
підприємствах АПК з використанням нових матеріалів.
Задачі:
- проаналізувати сучасний стан підземних водних джерел та оцінити ефективність
традиційних технологій видалення заліза з води;
- провести дослідження водно-екологічної ситуації в басейні р. Ірпінь і стану системи
водопостачання на ТОВ «Комплекс Агромарс» Філія «Гаврилівський птахівничий
комплекс», що є об’єктом впровадження наукових досліджень;
- на основі аналітичних досліджень удосконалити методику гідравлічних і технікоекономічних розрахунків поліетиленових трубопроводів з урахуванням сучасної вартості
труб і спожитої електроенергії на транспортування води;
- удосконалити методику визначення раціональних конструктивних і технологічних
параметрів водознезалізнювальних установок з контактно-прояснювальними фільтрами
(КПФ);
- розробити систему ресурсозберігаючих заходів у системах водопостачання
підприємств АПК з підземних водних джерел для економного витрачання водних і
енергетичних ресурсів при їх експлуатації;
- впровадити результати наукових досліджень у виробничу практику.
Об’єкт дослідження – система водопостачання підприємства АПК з підземних водних
джерел.
Предмет дослідження – ресурсозберігаючі технологічні процеси знезалізнення
підземних вод, її подачі та розподілення водоводами з поліетиленових труб.
(Поберезніченко)
Методи дослідження – фізичне і математичне моделювання процесів знезалізнення
вод на установках з КПФ та транспортування води водоводами з поліетиленових труб,
використання чисельних і аналітичних методів визначення параметрів вказаних процесів,
використання дослідних даних, одержаних в лабораторних і виробничих умовах.
Наукова новизна одержаних результатів:
- встановлено залежності для визначення економічно найвигідніших діаметрів труб
поліетиленових трубопроводів при сучасних вартостях труб і електроенергії;
- розроблена методика визначення раціональних конструктивних і технологічних
параметрів установок для знезалізнення підземних вод при висхідному фільтруванні води
через плаваюче завантаження;
- запропоновано метод вибору раціональної технологічної схеми очищення і подачі
води на підприємства АПК залежно від довжини водовода і співвідношення витрат питної і
технічної води.
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Особистий внесок здобувача. Автором особисто сформульовано основні наукові
ідеї, положення та напрями досліджень, обґрунтовано нові підходи і вимоги до методів
розрахунку водопровідних споруд в системах водопостачання підприємств АПК при подачі
води із свердловин по поліетиленовим трубопроводам знезалізнення води та її розподіленні
на різні потреби. Інтерпретація отриманих результатів та теоретичні узагальнення, висновки
і рекомендації також виконано безпосередньо автором.

Зауваження до дисертації Поберезніченко, що носять характер плагіату
Стор. 100, рис. 5.3 Технологічна схема установки для знезалізнення води
на БР і КПФ запозичена з дисертації В.П. Хоружого стор. 73, рис. 2.11. та
дисертації Василюк, стор. 56, рис. 2.5. Технологічна схема установки для
підготовки питної води з поверхневих водних джерел.
Стор. 103 Таблиця 5.1. Результати ситового аналізу пінополістирольного
завантаження КПФ у Поберезніченко це – таблиця 3.3 у Хомутецької, а також у
Хоружого, табл. 3.2, Результати ситового аналізу фільтрувального
завантаження 2 - го типу із спіненого полістиролу, стор. 90.
З дисертації Поберезніченко

З дисертації Хомутецької

Стор. 104, рис. 5.4. Графік гранулометричного складу піно
полістирольного фільтрувального завантаження: d10=1,62 мм; d50=3,18 мм;
d80=4,08 мм; dе =3,22 мм; Кн=2,52. у Поберезніченко (рисунок зверху) повністю
повторює такий же рисунок 3.4 з такою ж назвою у Хомутецької (рисунок
знизу) з таки ж параметрами фільтрувального завантаження. Такий самий рис.
3.4, стор. 92 є й у дисертації Хоружого Підкреслю, що ці роботи були
відповідно захищені 2015, 2000 та 2005 роках. Отже маємо одні й ті ж
параметри фільтраційного завантаження протягом 20 років проведення
досліджень чи їх імітації? Суцільна брехня і обман.
З дисертації Поберезніченко

З дисертації Хомутецької
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Рис.3.4. Графік гранулометричного складу фільтрувального завантаження із спіненого полістиролу 2-го типу:
d10 = 1,62 мм; d50 = 3,18 мм; d80 = 4,08 мм; dе = 3,22 мм; Кн = 2,52 (дисертація Хоружого В.П)

Стор. 113, рис. 5.5. Схема роботи водознезалізнювальної станції з
напірним контактно-прояснювальним фільтром (КПФ) у Поберезніченко – це
рис. 2.11 Технологічна схема установки для підготовки питної води з
поверхневих водних джерел: у Хоружого В.П., стор. 73 та рис. 2.5.
Технологічна схема установки для підготовки питної води з поверхневих
водних джерел: у Василюк, стор.56
ЧАРНИЙ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД І УДОСКОНАЛЕННЯ
ТЕХНОЛОГІЙ ОЧИЩЕННЯ ПРИРОДНИХ ВОД В СИСТЕМАХ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
06.01.02 – сільськогосподарські меліорації (технічні науки)
Подається на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
Науковий консультант Хоружий Петро Данилович
УААН Інститут гідротехніки і меліорації
Київ – 2016
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано за
галузевою науково-технічною програмою НААН "Наукові засади раціонального
водокористування та меліорації земель в умовах соціально-економічної трансформації
сільських територій" (2013-2015 рр.) (завдання «Розробити методи і ресурсозберігаючі
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технології водопостачання і каналізації сільських населених пунктів та підприємств
агропромислового комплексу» держбюджетної тематики (№ держреєстрації 0111U003822) та
«Розробити замкнені системи водокористування для підприємств агропромислового
комплексу» (№ держреєстрації 0113U007800).
Мета роботи полягає у розвитку теоретичних засад водопідготовки на
малореагентній основі, створенні нових технологій і технічних засобів підготовки природних
вод за рахунок інтенсифікації біотичних та абіотичних процесів, оптимізації порядку їх
проходження у відповідності з їхнім природним циклом при максимальному використанні
існуючих очисних споруд.
Задачі роботи:
- вивчити сучасний стан джерел водопостачання та їхній вплив на процеси
водопідготовки, обґрунтувати шляхи підвищення бар'єрної здатності діючих очисних споруд
у системах сільськогосподарського водопостачання;
- розробити сучасні підходи до реконструкції діючих очисних споруд на
базі екологічно сприятливих процесів біогеохімічного циклу води;
- визначити вузлові процеси, які можливо відтворити та інтенсифікувати без значних
витрат і, таким чином, досягти нормативних вимог очищення води, на основі аналізу
природних абіотичних і біотичних процесів кругообігу води;
- виявити характерні проблеми діючих нині технологій водо підготовки та задіяних у
них водопровідних очисних споруд;
- встановити закономірності біотичних і абіотичних процесів очищення природних
вод у спорудах з шаром зваженого осаду та легким фільтруючим завантаженням, з
контактним фільтром-префільтром на основі експериментальних досліджень і
термодинамічного моделювання;
- розробити напрями реконструкції діючих споруд з підготовки поверхневих вод з
метою зниження її собівартості і підвищення їх бар’єрної функції, у тому числі і відносно
фітопланктону, та вивчити процес затримання фітопланктону пінополістирольним
фільтруючим завантаженням;
- розробити нові маловитратні технології очищення води від наднормових
концентрацій заліза, марганцю, сірководню на базі інтенсифікованих процесів
їх біогеохімічного циклу;
- розробити технологію формування каталітичної плівки на пінополістирольному
фільтруючому завантаженні з отриманням властивостей, необхідних для видалення з води
понаднормових концентрацій марганцю і заліза, без залучення рН коректорів і окисників з
окисним потенціалом, вищим за атмосферний кисень, використовуючи каталітичні
властивості вищих оксидів марганцю;
- впровадити розроблені на запропонованих підходах технології в системи
водопідготовки та оцінити їхню ефективність.
Об’єкт дослідження – процеси очищення води в очисних спорудах систем
сільськогосподарського водопостачання.
Предмет дослідження – розвиток теоретичних засад та удосконалення технологій і
підходів до очищення природних вод у системах сільськогосподарського водопостачання за
рахунок абіотичних і біотичних інтенсифікованих процесів біогеохімічного циклу води.
Методи дослідження – фізичне, математично–термодинамічне моделювання процесів
очищення природних вод у різних умовах, використання чисельних, аналітичних методів і
нейронних мереж для визначення параметрів водопідготовки, натурні дослідження
ефективності запропонованих технологій.
Наукова новизна одержаних результатів:
- отримали подальшого розвитку наукові засади щодо підготовки природних вод на
основі інтенсифікації природних процесів біогеохімічного циклу води з мінімальним, а в
більшості випадків і без застосування штучних реагентів, що дало можливість розробити
нові технології водопідготовки та конструкції очисних споруд;
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- уперше теоретично обґрунтовано й експериментально підтверджено змішаний
абіотично–біотичний процес ефективного затримання клітин ціанобактерій на
фільтрувальному завантаженні з пінополістирольних гранул;
- теоретично обґрунтовано порядок проходження абіотичних і біотичних процесів при
очищенні води та доцільність їх використання для видалення понаднормового вмісту заліза,
марганцю і сірководню з підземних вод без штучних реагентів;
- обґрунтовано і розроблено технологію формування на поверхні пінополістирольного
фільтрувального завантаження кінетичної плівки з вмістом вищих оксидів марганцю,
встановлено її кристалічну і хімічну будову, електрокінетичні властивості, а також
розроблено і впроваджено конструкції споруд, які забезпечують абіотично–біотичне
проходження процесу видалення наднормового вмісту заліза та марганцю.
Особистий внесок автора. Основні наукові ідеї, робочі гіпотези теоретичних та
експериментальних досліджень розроблено автором особисто. Ним же особисто визначено
основні напрями досліджень з метою підвищення ефективності очищення води в системах
сільгоспводопостачання, обґрунтовано нові підходи до створення нових технологій
водопідготовки в сучасних умовах кліматичних змін, антропогенного навантаження та
малого бюджетного фінансування. Автором виконано наукове обґрунтування та розрахунки
різних технологій очищення підземних і поверхневих вод у локальних і групових системах
сільськогосподарського водопостачання, проведено оцінку впливу різних чинників на
ефективність очищення води в різних природних умовах, розроблено інженерні
рекомендації, проведено апробацію і впровадження їх у проектну та виробничу практику.
Експериментальні дослідження процесів затримання фітопланктону виконано спільно
з аспірантом Кузмичем І. С., аналітичний аналіз складу каталітичної залізо-марганцевої
плівки – із аспіранткою Черновою Н. М., а процесів обробки води плазмою імпульсних
розрядів та озонуванням спільно зі старшим науковим співробітником Інституту
електродинаміки Національної академії наук України Божком І. В. Здобувачем
інтерпретовано отримані результати. Формування в середовищі GEMS3 термодінамічних
баз, необхідних для відтворення первинного стану природної підземної води і перевірки її
термодинамічної моделі, здійснено спільно з українським представником міжнародного
консорціуму розробників геохімічного пакету моделювання GEMS з типом доступу до коду
– «як є» в Scherrer Institute Paul (PSI) http://gems.web.psi.ch Сініциним В. О., завідувачем
лабораторії кафедри мінералогії, геохімії та петрографії геологічного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка. Здобувачем проведено моделювання
процесу аерації підземної води. Теоретичні узагальнення, висновки, рекомендації
опрацьовано та сформульовано безпосередньо автором.

Зауваження до дисертації Чарного Д.В.
У дисертації переважає теорія, дуже часто не підтверджена практикою й
новизною, викладено загальні положення, але відсутні конкретні обґрунтування
необхідних заходів. Приведені не чисельні результати досліджень отримані на
одній і тій же дослідній установці, що працює близько 20 років, а результати
видаються як нові, та ще й на рівні світових стандартів. У дисертації
розглядаються піно-полістирольні фільтраційні завантаження, які зовсім не
відповідають новим світовим розробкам.
До класичних методів очищення питної води відносяться: сорбція, іонний
обмін, механічне очищення й фільтрування, хімічне очищення, коагуляція,
флокуляція, окислення, каталітичне окислення, аерація.
Новітні методи охоплюють мембранні системи, електродіаліз, зворотній
осмос, іонний обмін.
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Сучасні методи очищення води, про які в дисертації Чарного Д.В. навіть
не згадується, базуються на керамічних фільтрах, біокерамічних картриджах,
опрісненні води (дистиляція, виморожування або випаровування),
ультрафіолетове опромінення, знезараження води іонами срібла, пом’якшення
води.
Одного універсального фільтру для питної води на сьогодні не існує.
Для житлових будинків існує типова схема водоочищення. До складу
такої системи входять: осадовий фільтр, фільтр знезалізнення, фільтрпом'якшувач, бак-солерозчинник, вугільний фільтр, ультрафіолетовий
стерилізатор і система підготовки питної води.

Типова схема водоочищення: 1 – фільтр осадовий; 2 – фільтр знезалізнення
3 – пом’якшувач; 4 – бак-солерозчинник; 5 – фільтр вугільний;
6 – ультрафіолетовий стерилізатор; 7 – система підготовки питної вод

Крім того, передові технології підготовки питної води, охоплюють
флотацію, дезодорацію, електодіалізний метод опріснення води, метод
зворотного осмосу, дезактивацію, фторування й дефторування води, метод
іонного обміну. Все це у дисертаційній роботі відсутнє. Прочитавши
дисертацію – начебто повернувся у Радянський Союз, де все було однотипним,
застарілим – усім добре відомим.
У дисертаційній роботі жодним словом не обмовлено про антисептичний
керамічний фільтр, що являє собою революційну технологію очищення води на
світовому рівні. Не розглядаються у дисертаційній роботі й новітні технології,
що створили революційний прорив у сфері очищення води - KDF фільтр,
активоване вугілля з коксового горіха, елемент ультрафільтруючої
мембрани. У дисертації на здобуття вченого ступеня доктора наук все це
необхідно було б узагальнити. Цього не зроблено!
Текст розділів 1, 2, 3 наполовину переписаний з дисертаційних робіт
Муромцева, Хомутецької, Хоружого, Василюк. Навіть висновкм до цих
розділів повторюють висновки у дисертаціях Хоружого, Василюк.
Стор. 68, рис. 1.21. Типова технологічна схема очищення поверхневих
вод у дисертації Чарного співпадає з рис. 1.1 дисертації Василюк підрозділу 1.5.
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«Аналіз ефективності традиційних водоочисних технологій» та рис. 1.5 Типова
технологічна схема очистки поверхневих вод з дисертації Хоружого В.П., стор.
32. Варто відмітити, що наведені вище тексти, де Чарний, переписуючи
підрозділ з дисертації Хоружого, навмисно залишає абзац «Аналіз роботи
станції протягом останніх 8 років показав…» повний плагіат. Але ж ці
роботи були виконані у 1996-2004 рр. В.П. Хоружим! Чарний взагалі не
виконував ніяких робіт – це неприхований плагіат.
Розглядаючи, розділ 4. «Теоретичні основи процесів видалення
домішок із підземних вод» підрозділ 4.1.1. Роль біотичних процесів у
вилуговуванні та накопиченні заліза, марганцю і сірководню в осадових
породах і гідросфері», у мене виникло запитання яке відношення має до теми
дисертації переписана з праць Добровольського й ін. у цьому підрозділі
характеристика процесів вилуговування заліза й марганцю у земній корі? Це
відноситься до галузі геології і не відповідає паспорту спеціальності даної
дисертації. Ці процеси знають студенти геологи, гідрогеологи, гідрологи,
географи й ін. Який вклад Чарного Д.В. у розвиток науки? Яким чином
викладене у підрозділі характеризує процес видалення домішок із підземних
вод? Коли закінчиться огляд літературних джерел (і тим більше не за темою
дисертації) і буде викладення результатів власних досліджень? Плагіат у
дисертації продовжується!
Стор. 246-250 підрозділ 6.2. «Інженерне рішення і результати
впровадження» у м. Узин дисертації Чарного переписано із скороченнями з
підрозділів 5.7.1. Характеристика діючої знезалізнюючої установки на філії
«Гаврилівський птахівничий комплекс» та 5.7.2 «Переобладнання існуючої
станції знезалізнення» з дисертації Поберезніченко (стор. 126-130). Це
зауваження необхідно доповнити тим, що у Чарного виявлено черговий
фальсифікат. Він зазначає, що дослідження проводили в Узині. Насправді
показує знезалізнюючу установку НА ФІЛІЇ «ГАВРИЛІВСЬКИЙ
ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» З ДИСЕРТАЦІЇ ПОБЕРЕЗНІЧЕНКО. Суцільна
брехня…
Стор. 252. 6.3. Загальний біотично – абіотичний процес деманганації
та результати роботи споруд у Чарного є мало інформативним, створений за
невідомо якими даними, без динаміки зміни концентрації заліза й інших
комонентів у часі й значно програє результатам подібних досліджень стр. 95107, наведеним у дисертації Муромцева за наповненням і якістю. Смію
стверджувати, що дисертант Чарний подібних досліджень не проводив, а
використав матеріали досліджень Муромцева, Хомутецької, Хоружого, де ці
питання описані набагато повніше і детальніше.
Тепер перейду до зауважень.
1. Дисертаційна робота не написана а «наляпана» за чужими
літературними публікаціями з великою кількістю помилок наукового,
технічного, граматичного характеру й використанням плагіату. Має обмежену
кількість результатів і недостатню якість власних досліджень, не містить
власних схем узагальнених результатів, є найслабкішою з розглянутих.
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2. Чарним переписано з дисертацій Муромцева, Хомутецької, Хоружого,
Василюк, Поберезніченко методи й методики досліджень. Автором не
запропоновано ні власної методики проведення досліджень, ні тим паче
методології, що вимагається від докторських дисертацій.
3. У дисертаційній роботі Чарного Д.В. відсутні посилання на публікації у
виданнях, що входять до науково-метричних баз (Scopus, Web of Science, Logo
Springer).
4. Серед 6 зарубіжних публікацій 4 публікації у журналі «Водоочистка.
Водоподготовка. Водоснабжение», який не занесений до Переліку ВАК Росії.
Тобто, Чарний фактично має дві зарубіжні публікації, а треба п’ять.
5. Стор. 16. Список публікацій здобувача під № 5, 6, 7, 10 (див. анотацію
дисертації) не може бути зарахованим, бо з 2011 року журнал «Водне
господарство України» не є фаховим виданням. Дивно чому офіційні опоненти
цього не помітили, коли в дисертації Лозовіцького П.С. (Гомеля ) не зарахував
публікацій у цьому ж журналі до 2010 року. Отже, у здобувача Чарного Д.В. не
вистачає публікацій у фахових журналах їх всього 19.
6. Стор. 27. Відсутність посилань на джерела. У Вступі не сказано, що
дані існуючого стану водопостачання сільських населених пунктів України
належать Держкомунгоспу та Даржводагентству України.
7. Стор. 29. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами,
темами. Робота виконувалась згідно з тематичними планами Інституту водних
проблем і меліорації НААН на 2011-2013 роки по завданню «Розробити методи
і ресурсозберігаючі технології водопостачання і каналізації сільських
населених пунктів та підприємств агропромислового комплексу» відповідно до
завдань держбюджетної тематики (04.01.01.04 П, № держреєстрації
0111U003822) та завданню на 2013-2015 «Розробити замкнені системи
водокористування для підприємств агропромислового комплексу» (04.01.01.08
П, № держреєстрації 0113U007800). Ці розробки уже було захищено у
дисертації Поберезніченко Ольги Юрівни (2015). Що нового запропонував
Чарний?
8. Стор. 29. Мета роботи. Як можна розвинути теоретичні засади
водокористування на малореагентній основі, створити нові технології й
технічні засоби, якщо у методології досліджень (вона відсутня в дисертації)
навіть не розглядаються методи або методики проведення таких стаціонарних
або лабораторних досліджень?
9. Стор. 29, 1 задача дослідження у Чарного повторює подібну 1 задачу у
В.П. Хоружого, 1 задачу для підземних вод у Поберезніченко (стор. 7), 1 задачу
у Василюк (стр. 9).Скільки років і в скількох дисертаціях можна вивчати одне й
те ж питання?
10. Стор. 39, рис. 1.2. «Зміни концентрації розчинного O2 і температури».
На рисунку концентрація розчиненого кисню в Кременчуці знижувалася в
період 28.05.2015 р. – 10.09.2015 р. до 6-2 мг/дм3. За даними Центральної
геофізичної обсерваторії протягом 2015 р. у Кременчуці вміст розчиненого у
воді кисню був задовільний і знаходився у межах 7,60 - 11,04 мгО2/ дм3. Отже,
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наведені у дисертації дані не відповідають дійсності! Це стосується також рис.
1.3-1.7.
11. Стор.43, рівняння 1.1. Рівняння немає сенсу, бо побудоване на
недостовірних даних. Про що сказано у попередньому зауваженні.
12. Стор.46. «Результати аналізу скидів стічних вод у басейні Дніпра.
Тренд об’ємів стічних вод і стоку Дніпра за періоди з 1986 по 2014 рр. і з 1981
по 2010 рр. наведені на (рис.1.10)». Це дуже невдала вибірка за роками
досліджень і не відповідає фактичному стану розвитку народного господарства
і формування забруднюючих речовин у стоках. По-перше, в гідрологічній
літературі прийнято вважати, що до 1960 року стан водних об’єктів є фоновим.
По-друге, масове зростання забруднюючих речовин у стоках зростає з 1971 по
1990 рр., тобто у період інтенсивного зростання економіки Радянського Союзу.
З розпадом цієї держави – інтенсивно скорочується утворення забруднюючих
речовин і об’ємів стоків у промисловості, сільському й комунальному
господарстві, що тривало з 1991 по 2005 рр. З 2006 року починає зростати
економіка, а разом з цим і утворення й скидання стічних вод. Якби цей аналіз
був виконаний за наведеним принципом, то це відповідало б якійсь циклічності
і етапам розвитку народного господарства. В даному випадку приведені дані
нічого не характеризують.
13. Стор. 47. Тести перевірки нормальності розподілу об'ємів стоків
наведено на (рис.1.11). Саме ось цей тест і дає негативну відповідь на виконану
і приведену у дисертації роботу. Неправильно побудована вибірка дає
негативний результат, чого і слід було чекати.
14. Стор.47, останній абзац. «Зміни об’ємів головних біогенних і
біопатогених речовин, рівняння моделей їх часових трендів та їх
характеристики наведені у Додатку А. Це нонсенс. Людина не знає
елементарних термінів. Біопатогенних речовин не існує. Є патогенні
мікроорганізми, що спричиняють інфекційні захворювання, але один вид лише
певну інфекційну хворобу. Людина претендує на звання доктора наук!?

Рис. 1.11. Перевірка відповідності нормальному закону розподілу
характеру зміни щорічних об'ємів стічних вод басейну Дніпра, відповідно до
тесту Шапіро Уілка р= 0,00558, тобто р<0,05 звідси зміни щорічних об'ємів
стічних вод не відповідають нормальному закону розподілу.

15. Стор. 48, рис. 1.13 «Результати визначення можливих циклів коливань
об’ємів стоку Дніпра за період 1981 – 2010 та об'ємів скиду стічних вод – 1986 43

2014 рр. і їх періоди наведені у вигляді графіків спектрального аналізу на
основі перетворень Фур'є на». По-перше, виникає запитання як можна
визначити циклічність об’ємів стоку за досить короткий період всього лише 30
років, коли сам цикл може тривати до 33 років. Це повна нісенітниця. У
гідрологів не вивчена циклічність цього процесу за період досліджень з 1881
року, бо не вистачає даних. Для чого декларувати те, чого неможливо
визначити? По-друге, підпис рисунків «спектральний аналіз циклів коливань
об’ємів стоку Дніпра та об'ємів скиду стічних вод» не відповідає тлумачному
словнику української мови. Бо спектральний аналіз – це фізичний метод
дослідження хімічного складу речовини, що ґрунтується на вивченні її
оптичних спектрів. Як це словосполучення можна застосовувати до річних
об’ємів стоку води Дніпра та об’ємів скиду стічних вод? Чому цього не
помітили офіційні опоненти?
16. Стор.48, рис. 1.14 «Зміни об’ємів стоку Дністра 1984-2010 рр. та
об’єму скиду стічних вод і їх лінійні моделі та характеристики: множинна
кореляція – r, детермінація – r2 також тренди на базі цих моделей». Автор
невірно трактує наведений рисунок, бо до 1994 року спостерігаємо зростання
об’ємів стічних вод у Дніпро, а пізніше неухильне їх зниження. Яка ж це
прямолінійна залежність? Чергова омана читача, або вірніше неякісне
виконання дисертаційних досліджень, що носить характер грубої помилки
методичного характеру.
17. Стор. 50, рис.1.17. «Спектральний аналіз циклів коливань об’ємів
стоку Дністра та об'ємів скиду стічних вод» зауваження теж що й до рис. 1.13.
На осі ординат замість «Спектральна циклічність» мав би бути підпис «Об’єм
стоку води Дністра»
18. Стор. 50, рис. 1.18 Зміни об’ємів стоку Південного Бугу 1984-2010 рр.
та об’єму скиду стічних вод і їх лінійні моделі та характеристики: множинна
кореляція – r, детермінація – r2 також тренди на базі цих моделей» - зауваження
те ж, що й до рис. 1.14.
19. Стор. 51, рис. 1.19. «Перевірка відповідності нормальному закону
розподілу характеру зміни щорічних об'ємів стічних вод басейну Південного
Бугу відповідно до тесту Шапіро Уілка р= 0,00013, тобто р<0,05 звідси зміни
щорічних об'ємів стічних вод не відповідають нормальному закону розподілу» зауваження теж що й до рис. 1.11. На рисунку дуже дивний підпис осі ординат
«Немає спостережень». Як це розцінити? Знущання над читачем? Я такого у
своєму житті ще не зустрічав.
20. Стор. 52, рис. 1.21. «Спектральний аналіз циклів коливань об’ємів
стоку Дністра та об'ємів скиду стічних вод» - зауваження те ж що й до рис 1.13,
1.17. Більше того, на осі ординат мало б бути позначення об’єм стоку (одиниці
не наведені, читач має здогадатись), а не «спектральна циклічність». На осі х
показано роки досліджень, але підписано «період» без одиниць вимірювання.
На що дивився консультант, опоненти?
21. Стор.52, рис. 1.22. «Розподіл скиду стічних вод по басейнах за роки
спостереження». Сам рисунок є некоректним. Автор приводить дані скидання
стічних вод за трьома басейнами (Дніпра, Південного Бугу, Дністра), але видає
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ці скиди за 100 %. А як же скидні води, що поступили у басейни Дунаю,
Сіверського Дінця, річок Приазов’я, Криму, Західного Бугу?
22. Стор. 68-71, підрозділ 1.3. «Критичний аналіз існуючих
традиційних технологій, технологічних схем і конструкцій споруд для
очищення поверхневих вод в системах сільгоспводопостачання» у Чарного
повністю списаний з дисертації Хоружого В.П. підрозділ 1.3.3. «Групові
сільськогосподарські водопроводи», стр. 32-34 та дисертації Василюк підрозділ
1.5 «Аналіз ефективності традиційних водоочисних технологій», стор. 26-30.
23. Стор. 68, рис. 1.21. Типова технологічна схема очищення поверхневих
вод у дисертації Чарного співпадає з рис. 1.1 дисертації Василюк підрозділу 1.5.
«Аналіз ефективності традиційних водоочисних технологій» та рис. 1.5 Типова
технологічна схема очистки поверхневих вод з дисертації Хоружого В.П., стор.
32.
Варто відмітити, що наведені вище тексти, де Чарний, переписуючи
підрозділ з дисертації Хоружого, навмисно залишає абзац «Аналіз роботи
станції протягом останніх 8 років показав…» повний плагіат. Але ж ці
роботи виконані В.П. Хоружим у 1996-2004 рр.! Чарний взагалі не
виконував ніяких робіт – це неприхований плагіат.
З дисертації Чарного

З дисертації Хоружого
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24. Стор. 78-79 описування термінів: озонування, хлорування, каталітичне
окиснення, промислове осаджування заліза, біологічне знезалізнення,
окиснення атмосферним киснем – це писанина ні про що, бо студенти
гідрологи, гідротехніки вже знають ці терміни. В дисертації воно зайве й
підкреслює слабкі знання людини, що отримує ступінь доктора наук.
25. Стор. 90. Висновки до розділу 1. Перший висновок до розділу 1 у
Чарного переписаний із дисертації Хоружого В.П.
З дисертації Чарного

З дисертації Хоружого

26. Стор. 90. Висновок 3 у Чарного – це дещо видозмінений висновок 2 у
Хоружого.
З дисертації Чарного

З дисертації Хоружого

27. Стор. 90. Висновок 5 до розділу 1 у Чарного - це майже висновок 4 у
Хоружого.
З дисертації Чарного

З дисертації Хоружого

28. Стор. 90. Майже ідентичними є висновки 5 та 6 до розділу 1 у Чарного
та 4, 5 у Хоружого В.П.
З дисертації Чарного

З дисертації Хоружого

29. Стор. 91. Висновок 7 у Чарного – це дещо змінений 7 висновок у
Хоружого.
З дисертації Чарного

З дисертації Хоружого

30. Стор. 92-96. підрозділ 2.1. Існуючий стан водопровідних очисних
споруд України і перспективні напрями зміни парадигми роботи
водопровідних очисних споруд». Не зрозуміло чому автор включив у другу
главу аналіз існуючого стану водопроводів України, а не в першу. Більше того,
ці питання детально розглянуті у дисертаціях Муромцева, Хомутецької,
Хоружого В.П. і ін.
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31. Стор. 96-98 підрозділ 2.2.1 Планування експериментів при
проведенні досліджень запозичено з дисертації Василюк підрозділ 4.1
«Планування експериментів при проведенні лабораторних досліджень» (стор.
95-97 із значними скороченнями).
З дисертації Чарного

З дисертації Василюк
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32. Стор. 97, формула 2.1 у Чарного запозичена з дисертації Муромцева
(стор. 105, формула 4.2), але без врахування коефіцієнта неоднорідності
завантаження фільтра.
33. Стор. 103. Розділ 3 Наукове обґрунтування ресурсозберігаючих
способів очищення природних вод в системах сільгосподопостачання у
Чарного запозичене з розділу 2 «Шляхи удосконалення технологій
очищення води в системах сільськогосподарського водопостачання» з
дисертації В. П. Хоружого, стор. 43.
34. Стор. 104-107, підрозділ 3.1. «Задачі і суть ресурсозберігаючої
політики
та
шляхи
ресурсозбереження
в
системах
сільгоспводопостачання» у дисертації Чарного списаний із деякими
доповненнями із підрозділу 1.6. «Концепція ресурсозбереження в системах
сільськогосподарського водопостачання» дисертації Поберезніченко (стор.
26-28).
З дисертації Чарного

З дисертації Поберезніченко
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35. Стор. 107-108. Підрозділ 3.2 «Загальна концепція інтенсифікації
процесів при очищенні природних вод» у дисертації Чарного повторює
підрозділ 2.1 (Загальна концепція інтенсифікації процесів очистки води в
сучасних системах сільськогосподарського водокористування) у дисертації
Хоружого В. П. (стор. 43-45)
З дисертації Чарного

З дисертації Хоружого
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36. Стор. 108-112, підрозділ 3.3. Аераційна обробка вихідної води у
Чарного повністю вкрадено з підрозділу 2.2 з такою ж назвою з дисертації В.
Хоружого (стор. 44-48), одні й ті ж формули, опис. Більше того, такий самий
підрозділ 2.4.1 «Аерація вихідної води» з ідентичним текстом є й у дисертації
Василюк (стор. 52-53). Що ж нового запропонував Чарний?
З дисертації Чарного

З дисертації Хоружого
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37. Стор. 109, формула 3.1 у Чарного – це формула 2.1 у Хоружого В.П.,
стор. 46.
38. Стор. 110, рис. 3.1. Технологічна схема очищення води на
контактному прояснювальному фільтрі з плаваючим завантаженням: у Чарного
(стор. 110) повністю повторює схему 2.1 у дисертації Віктора Хоружого (стор.
45).
З дисертації Чарного

З дисертації Хоружого
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39. Стор. 110, формула 3.2 у Чарного – це формула 2.2 у Хоружого, с. 46.
40. Стор. 111, формула 3.3 у Чарного – це формула 2.3 у Хоружого, с. 46.
41. Стор. 111, формули 3.4-3.8 у Чарного – це формули 2.4-2.8 у
Хоружого.
42. Стор. 112, рис. 3.2 «Технологічна схема очищення води на
контактному прояснювальному фільтрі з біосорбером» у Чарного запозичена з
дисертації Хоружого В.П. стор. 47 рис. 2.2. з такою ж назвою.
З дисертації Чарного

З дисертації Хоружого

43. Стор. 112, формула 3.9 у Чарного – це формула 2.9 у Хоружого, с. 48.
Стор.112, останній абзац. «Слід відмітити, що при знезалізненні підземних вод
кисень повітря може бути єдиним реагентом, що приймає участь в поліпшенні якості
води». Це твердження автора дисертації не відповідає дійсності і більше того –
переписане з дисертації Хоружого. Див. останній абзац до зауваження 36!
44. Стор. 124. підрозділ 3.6. «Застосування процесу контактної коагуляції» у
Чарного повторює підрозділ 2.4. з такою ж назвою у дисертації Хоружого В.П. на стр.
53

54 та скорочений підрозділ 3.3.1 «Технологічні особливості висхідного фільтрування
води через пінополістирольне завантаження» у дисертації Василюк, стор. 74-76.
З дисертації Чарного

З дисертації Василюк

45. Стор. 124, рис. 3.8 Технологічна схема роботи контактно-прояснювального
фільтра з плаваючим пінополістирольним завантаженням: запозичено з дисертації
Хоружого В.П. (рис. 4.2, стор. 144
«Схема установки з волокнистопінополістирольним завантаженням для очистки води»), дисертації Василюк (стор.
76, рис. 3.5. «Технологічна схема роботи контактно-прояснювального фільтра з
плаваючим пінополістирольним завантаженням») та дисертації Побережніченко (с.
100, рис. 5.3 Технологічна схема установки для знезалізнення води на БР і КПФ).
З дисертації Чарного

З дисертації Василюк

46. Стор. 125-127, підрозділ 3.7. «Використання сил гравітації у плаваючому
фільтрувальному завантаженні при очищенні води» запозичені Чарним з
дисертації Хоружого В.П. (підрозділ 2.6, стор. 61-63 з такою ж назвою), Василюк
(підрозділ 2.4.3 Використання сил гравітації при очистці води, стор. 54).
З дисертації Чарного

З дисертації Хоружого
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47. Стор. 138-154. Ствердження автора про затримку фітопланктону на
пінополістирольному фільтрі, в основному, завдяки різниці ζ потенціалів
суперечить ефективній регенерації фільтру шляхом зворотної промивки.
48. Стор. 150. Грубі помилки у дисертаційній роботі. Дисертант,
використовуючи джерело [163], наводить формулу (3.26), де С –
співвідношення між концентрацією часток і товщиною шару
фільтрувального завантаження (величина безрозмірна). Потім дисертант у
формулу (3.26) вводить свій додатковий коефіцієнт, робить якісь математичні
перетворення і отримує формулу (3.28), у якій параметр С безпричинно і
кардинально змінюється (С – концентрація фітопланктону у вихідній воді,
кл/см3). (Дисертація не пишеться, а ліпиться ). Потім дисертант, взявши за
основу сумнівну формулу (3.28), нібито виконує дослідження нейронних
мереж. Оскільки у розділі 3.9.2 не наведено чіткого визначення актуальності,
необхідності, методики і цільової спрямованості дослідження нейронних
мереж, ці дослідження слід вважати «притягнутими за вуха» до дисертації.
49. Стор. 155. Не відмічено з якого джерела взято рівняння (10), яке у
дисертації наведено як рівняння (3.29).
50. Стор. 162. У розділі 3.10.4 написано «Аналіз діаграми важливості
незалежних предикторів свідчить…», а самої діаграми ні в дисертації, ні в
додатках немає, то швидше за все ця діаграма є у якомусь джерелі, на яке
дисертант не послався.
51. Стор. 163, висновок 2 до розділу 3 у дисертації Чарного повторює
висновок 1 до розділу 3 у дисертації Василюк (стор. 92).
З дисертації Чарного

З дисертації Василюк

52. Стор. 163, висновок 5 до розділу 3 у дисертації Чарного повторює
висновок 8 до розділу 3 у дисертації Василюк (стор. 93).
З дисертації Чарного

З дисертації Василюк

53. Стор.164., висновок 6 до розділу 3 у дисертації Чарного повторює
висновок 10 до розділу 3 у дисертації Василюк (стор. 94).
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З дисертації Чарного

З дисертації Василюк

54. Стор. 167-188. Розділ 4. «Теоретичні основи процесів видалення
домішок із підземних вод» підрозділ 4.1.1. Роль біотичних процесів у
вилуговуванні та накопиченні заліза, марганцю і сірководню в осадових
породах і гідросфері» у мене виникло запитання яке відношення має до теми
дисертації переписана з праць Добровольського й ін. у цьому підрозділі
характеристика процесів вилуговування заліза й марганцю у земній корі, що
відноситься до галузі геології і не відповідає паспорту спеціальності даної
дисертації. Ці процеси знають студенти геологи, гідрогеологи, гідрологи,
географи й ін. Який вклад Чарного Д.В. у розвиток науки? Яким чином
викладене у підрозділі характеризує процес видалення домішок із підземних
вод? Коли закінчиться огляд літературних джерел (і тим більше не за темою
дисертації) і буде викладення результатів власних досліджень? Плагіат у
дисертації продовжується!
55. Стор. 189-193, підрозділ 4.1.2. Формування джерел надходження
заліза і марганцю в гідросферу на території України» переписане з
літературних джерел також не відповідає паспорту спеціальності (суцільна
геологія й гідрогеологія) і не характеризує вкладу дисертанта у науку. Більше
того, написане не відповідає назві дисертації, меті й завданням досліджень:
«Розвиток теоретичних засад і удосконалення технологій очищення природних
вод в системах сільськогосподарського водопостачання».
56. Стор. 193-197, розділ 4.2. Енергетичний бар'єр окиснення Mn2+
атмосферним киснем і термодинамічне моделювання процесу аерації
природної багатокомпонентної підземної води. Наведені в підрозділі
обґрунтування й таблиці 4.3 дані відсотків елементів відносно маси, що входять
до складу цеолітового дрібняку, до початку роботи, в якості фільтрувального
завантаження і після 10 років роботи, ніяк не характеризують якість очищеної
води і не можуть оцінюватись позитивно однозначно без додаткових
параметрів, які абсолютно не висвітлені в даній дисертації. Тут
охарактеризовано лише один параметр, який не порівняльний з іншими та в
часі (протягом 10 років роботи), що не дає права на подібні висновки й
обґрунтування.
57. Стор. 197-209, підрозділ 4.2.5. «Термодинамічне моделювання»
повинно містити рівняння стану фаз, залежність термодинамічних функцій від
складу системи, алгоритми проведення розрахунку, вихідні дані хімічних
аналізів води у часі, їх зміни під впливом тих або інших факторів, що, нажаль
повністю відсутнє в роботі. Крім того, модель автора не враховує зміну
температури води і не надає достатньо точних розрахунків для визначення
кінетики протікання реакцій. Виникає запитання: за якими даними проведене
моделювання?
58. Стор. 245, таблиця 6.1. «Хімічний склад води водозабору м. Узин
Київської обл». Приведені у таблиці дані мають дуже грубу помилку. Аналіз
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води є неточним, бо сума катіонів менша за суму аніонів на 0,63 мг-екв, що
свідчить про заниження умісту катіонів і загальної мінералізації приблизно на
18-20 мг/дм3.
59. Стор. 246-250 підрозділ 6.2. «Інженерне рішення і результати
впровадження» у м. Узин дисертації Чарного переписано із скороченнями з
підрозділів 5.7.1. Характеристика діючої знезалізнюючої установки на філії
«Гаврилівський птахівничий комплекс» та 5.7.2 «Переобладнання існуючої
станції знезалізнення» з дисертації Поберезніченко (стор. 126-130).
Це зауваження необхідно доповнити тим, що у Чарного виявлено
черговий фальсифікат. Він зазначає, що дослідження проводили в Узині.
Насправді
показує
знезалізнюючу
установку
НА
ФІЛІЇ
«ГАВРИЛІВСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» З ДИСЕРТАЦІЇ
ПОБЕРЕЗНІЧЕНКО. Суцільна брехня…
60. Стор. 247, рис. 6.2. Схема споруд реконструйованої станції
знезалізнення води м. Узин у Чарного запозичена з дисертації В.П. Хоружого –
рис. 5.19, стор. 194. За такою ж схемою очищають підземні води на виробничих
майданчиках Філії «Гаврилівський птахівничий комплекс» з дисертації
Поберезніченко (рис. 5.14). Усі ці конструкції відрізняються одним – об’ємом
очищеної води за одиницю часу.
61. Більше того, у висновку 8 Дисертаційної роботи Хомутецької (2000 р.)
зазначено, що розроблено рекомендації на проектування й експлуатацію
водознезалізнювальних установок з піно-полістирольно-цеолітовими фільтрами
(див. рис. внизу). То ж нового, за весь цей період, дисертантами Хоружого П.Д.
не запропоновано.
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З дисертації Чарного

З дисертації Поберезніченко
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62. Стор. 252. 6.3. Загальний біотично – абіотичний процес
деманганації та результати роботи споруд у Чарного є мало інформативним,
створений за невідомо якими даними, без динаміки зміни концентрації заліза у
часі й значно програє результатам подібних досліджень
стор. 95-107,
наведеним у дисертації Муромцева за наповненням і якістю. Смію
стверджувати, що дисертант Чарний подібних досліджень не проводив, а
використав матеріали досліджень Муромцева, Хомутецької, Хоружого, де ці
питання описані набагато повніше і детальніше. Нижче наведу порівняння.
З дисертації Чарного

З дисертації Муромцева
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З дисертації Хоружого В.П.
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63. Стор. 260-262 підрозділ 6.5 «Брудомісткість станції знезалізнення
колонного типу на прикладі колонного модуля станції знезалізнення м. Узин і
особливості визначення між промивного періоду фільтроциклу» Виявлено
грубу помилку й невідповідність опису приведеним даним у дисертаційній
роботі. Дисертантом вказується інтервал взяття проб води, який становить 15 с.
Це суперечить даним рис. 6.14 і рис. 6.15, а також інтегралу (6.4), де
часовий період взяття проб води становить вже не 15, а 25 с. Враховуючи
також, що дисертантом не наведена процедура апроксимації вмісту заліза у
промивній воді CFeзаг функцією (6.3), а сама функція (6.3) у тексті (с. 262)
наведена під номером (7.7), якого у дисертації немає, складається ураження, що
дисертант використав матеріали інших дослідників, де є формула (7.7).
З дисертації Чарного

З дисертації Муромцева
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З дисертації Чарного

З дисертації Муромцева
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Це питання вивчалося у дисертаціях Муромцева, Хомутецької,
Хоружого, Василюк, Поберезніченко, а нових даних, які б змінили погляд
науки не отримано. У жодній з дисертацій не приведено повного хімічного
аналізу вихідної води, фільтрату, очищеної води, накопиченого бруду на
фільтрах. А дисертації захищаються щорічно. Кому потрібен цей
безрезультатний плагіат Чарного?
64. В наведеному вище підрозділі 6.5. Чарного прихована ще одна
груба помилка! Бо брудомісткість визначається не за умістом заліза, а всього
сухого залишку на фільтрі. Про цей компонент, Чарний навіть не згадує. Це
питання досконало описано у дисертації Муромцева, яка була захищена 20
років назад. Для порівняння приведено опис і рисунки з обох дисертацій.
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65. Стор. 261, рис. 6.14 «Зміна концентрації заліза загального у промивній
воді в процесі промивки і лінія степеневої залежності М4, яка її описує».
Загалом наведений рисунок суперечить результатам досліджень Муромцева.
Максимальне забруднення фільтрату у Муромцева спостерігалось через 1-2
хвилини після початку промивки фільтра. Тому незрозумілим є максимальне
забруднення фільтрату залізом на 25 секунді від початку досліду Чарного. Тим
паче, що результатів лабораторних досліджень у дисертації Чарного не
наведено взагалі. Для порівняння приведу рисунки з дисертації Муромцева
(рис. 5.3).
66. Стор. 262, рис. 6.15. «Криволінійна трапеція розподілу концентрації
загального заліза в процесі промивки». Рисунок має невірну назву з точки зору
теорії розподілу, бо там наведено не трапецію, а полігон розподілу
концентрації загального заліза в процесі промивки. Більше того, цей рисунок
фактично копіює рисунок 6.14 і ніякої додаткової інформації не несе.
67. Стор. 271, таблиця 7.1. «Склад вихідної води, вимоги до очищеної
води, та якість очищеної води при застосуванні трьох варіантів з її очищення»
результати якості вихідної води у цій таблиці повторюють результати таблиці
6.1 з тими ж грубими помилками про які написано вище.
68. Стор. 279-281. По-перше, економічну ефективність у дисертаційній
роботі слід виконувати для основних наукових результатів, отриманих у
дисертаційній роботі. Проте розрахунок наведено тільки для заходу
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переведення у Горішніх Плавнях водозабору з русла Дніпра у затоку. Хіба
основним результатом докторської дисертації може бути переведення
водозабору у Горішніх Плавнях з русла Дніпра у затоку?
По-друге, розрахунок економічних показників виконано з грубими
порушеннями:
- Чому за базовим варіантом капітальні витрати, які складають 12 млн.
грн. враховано повністю (вартість оголовків, труб, очисних споруд та ін.), а за
новим варіантом враховано тільки вартість одного насосу, яка становить
1,594917 млн. грн.? Хіба за новим варіантом один насос може виконати усі
функції очистки води? Крім того, доктор наук повинен знати, що не можна
порівнювати величини, одну з яких округлюють до цілої одиниці (12,0), а другу
до однієї мільйонної одиниці (1,594917).
- Витрати на зарплату і електроенергію прийнято однаковими за базовим і
новим варіантом, але де обґрунтування цього сумнівного припущення?
- Крім зарплати та електроенергії у собівартість забору води, яка повинна
бути врахована у приведених витратах, є амортизаційні витрати, які за такої
різниці капітальних витрат (12 млн. грн.. і 1,594917 млн. грн..) повинні суттєво
відрізнятись. Проте амортизаційні витрати не враховані у формулах розрахунку
П1 і П2.
- Дисертант (с. 281) зазначає «Мінімальні приведені витрати забезпечує
другий варіант з безреагентною технологією обробки вихідної води». А в
таблиці 7.4 наведено перелік та вартість реагентів для обробки вихідної води
за другим варіантом. Виникає питання – очистка за другим варіантом
безреагентна чи реагентна?
Фактично реального розрахунку економічної ефективності заходів не
приведено, а лише задекларовано.
69. У докторській дисертації повинні бути узагальнені важливі наукові
результати, за якими слід розробляти або корегувати нормативні документи.
Через відсутність власних результатів досліджень дисертант вдався до
розшифрування деяких пунктів вже розроблених і рекомендованих до
інженерного використання нормативних документів. Так, використовуючи
«СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», дисертант
намагається надати допомогу інженерам у виконанні їхніх розрахунків.
Наводить формули (3.1)-(3.3) для розрахунку параметрів повітровіддільника,
що інженер і без нього може зробити, використовуючи СНіП.
70. Дисертаційна робота переповнена словоблуддям та порушенням
термінології української мови:
- Стор. 3. Спочатку «…побудовано ряд математичних моделей, які
описують і моделюють поведінку префільтру». (моделі описують, а не
моделюють). Потім «Отримані моделі побудовані». Крім того, префільтр
(русизм) – це попередній фільтр.
- Стор. 30. «контактним фільтром-префільтром». Словосполучення
нелогічне. Треба або «фільтром», або «попереднім фільтром».
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- Стор. 31. Термін «абіотично–біотичний процес» невдалий, спотворений.
Очевидно під цим розуміється «процес, що відбувається під дією біотичних і
абіотичних факторів».
- Стор. 33. Не «малюнків», а «рисунків».
- Стор. 46. Не об’єм стоку Дніпра у млн. м3, а річний стік Дніпра у млн.
м3/рік (рис. 1.10).
- Стор. 96, передостанній абзац. Написано «уставки» - замість установки.
71. Розділи, назви яких потребують конкретизації суті, корегування та
виправлення орфографічних помилок: 1.1.1; 1.1.3; 1.2 (не становища, а стану);
1.4; 2.1 (парадигма роботи …споруд?); 2.2.3 (спочатку умовні позначення, а
потім ЗМК та ін.); 2.2.3.2; 3.9.1; 3.10 (все одне, що вплив Дніпра на якість води
в ньому); 3.10.3; 3.10.4 ; 4.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.6; 5; 5.1; 5.2; 6.2; 6.3; 6.5; 6.6; 7;
7.1(«багатокомпонентних вод»?); 7.3 (ультрафільтраційної технології?); 7.4
(навіщо «для»?); 7.6; 7.7; 7.8; 7.9; 7.10.
72. Зауваження до оформлення рисунків. Майже всі рисунки оформлені з
тими, або іншими вадами:
- орфографічними помилками;
- помилками у визначенні фізичних одиниць, наприклад на рис. 1.10
наведено «об’єм стоку Дніпра у млн. м3» , а треба річний стік Дніпра у
млн. м3/рік;
- нечіткому зображенні, наприклад, на рис. 1.2-1.7 майже не видно кривих,
зображених червоним кольором;
- наявності дуже дрібних літер, яких майже неможливо прочитати;
- відсутності логічної послідовності роз’яснення ілюстративного матеріалу,
наприклад наведеного на рис. 5.6-5.15.
73. Склалося враження, що переважна більшість рисунків не належить
дисертанту, скопійовані у PDF з інших документів, і повинні кваліфікуватись
як плагіат, наприклад, рис. 1.21, рис. 2.2; рис. 3.8; рис. 6.3 та ін.
Це далеко не всі зауваження до цих дисертаційних робіт. Але цього на
мій погляд досить, щоб переконатись у якості дисертацій і знаннях
претендентів.
Отже, дисертаційна робота Чарного Д.В. «РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ
ЗАСАД
І
УДОСКОНАЛЕННЯ
ТЕХНОЛОГІЙ
ОЧИЩЕННЯ
ПРИРОДНИХ ВОД В СИСТЕМАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ВОДОПОСТАЧАННЯ», захищена 29 червня 2017 р. у спеціалізованій вченій
раді Д.26.362.01 при Інституті водних проблем і меліорації НААН України, де
головою вченої ради є Ромащенко М.І. побудована на плагіаті,
некомпетентності дисертанта, не має наукової новизни, результатів
самостійних досліджень, екологічного й економічного обґрунтування, власних
рекомендацій дисертанта виробництву.
Така дисертація не заслуговує присвоєння звання доктора технічних наук.
П.С. Лозовіцький
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