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ВСТУП
Програма  навчальної  дисципліни  "Санітарно-технічне  обладнання

будівель" складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки

бакалавра спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія (водопостачання

та водовідведення)».

Програма  дисципліни  "Санітарно-технічне  обладнання  будівель"

передбачає формування у студентів системи теоретичних і практичних знань

з основних понять в санітарно-технічних системах будівель і споруд різного

призначення,  а  саме,  внутрішніх  систем  та  схем  водопостачання  і

водовідведення, основ їх проектування, будівництва і експлуатації.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна "Санітарно-технічне обладнання

будівель"  є  складовою  частиною  циклу  фундаментальних  дисциплін  для

підготовки студентів  за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія

(водопостачання та водовідведення)». Отримані під час вивчення дисципліни

знання  базуються  на  попередньому  вивченні  дисциплін:  "Інженерна  та

машинна  графіка”,  "Комп’ютерне  моделювання”,  "Інженерна  геодезія”,

"Будівельне матеріалознавство", "Архітектура", "Технічна механіка рідини і

газу",  "Водопостачання  та  водовідведення".  Вивчення  курсу  передбачає

вивчення  спеціальної  літератури,  активну  роботу  на  лекціях,  практичних

заняттях,  самостійну  роботу  та  виконання  курсового  проекту.  Вимоги  до

знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої освіти України. 

Анотація
Вивчення  дисципліни  "Санітарно-технічне  обладнання  будівель"  є

невід’ємним складником формування професійної компетентності студентів.

Програма  передбачає  комплексне  вивчення  основних  понять  в  санітарно-

технічних  системах  будівель  і  споруд  різного  призначення,  а  саме,

внутрішніх  систем  та  схем  водопостачання  і  водовідведення,  основ  їх

проектування,  будівництва  і  експлуатації,  в  усіх  їх  аспектах  в  рамках

компетентнісного підходу.  

Ключові  слова: витрати,  поквартирний  облік  води,  трубопроводи,

санітарно-технічне обладнання, водостоки, сміттєвидалення.

Аbstract
Study of the discipline "Sanitary equipment of buildings" is an integral part of the

formation of students' professional competence.

The program provides a comprehensive study of the basic concepts in the sanitary-

technical  systems  of  buildings  and  structures  of  various  purposes,  namely,  internal

systems  and  schemes  of  water  supply  and  sewerage, the  bases  of  their  design,

construction and operation, in all aspects within the its competence-based approach. 

Key words:  flow rates,  per-apartment  water  accounting,  pipelines,  sanitary

equipment, gutters, garbage disposal.
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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань,
спеціальність,

спеціалізація, рівень
вищої освіти

Характеристика

навчальної

дисципліни

денна
форма 

заочна
форма

Кількість кредитів - 5

Галузь знань 19
"Архітектура та 

будівництво"
Нормативна

Спеціальність 192
«Будівництво та

цивільна інженерія»

Модулів – 1

Спеціалізація —

Водопостачання та

водовідведення

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2 4-ий 4-ий

Індивідуальне науково-
дослідне завдання – 
курсовий проект на 
тему «Водопровід та 
каналізація житлового 
будинку»

Семестр

7-ий 7-ий

Лекції

Загальна кількість

годин – 150

28 год. 2 год.

Практичні,
семінарські

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:

аудиторних – 5

самостійної роботи 
студента – 6

Рівень вищої освіти: 

І бакалаврський

26 год. 14 год.

Лабораторні 

Самостійна робота

72 год. 110 год.

Індивідуальні
завдання 

24 год 24 год

Вид контролю:

залік залік
Примітка. Співвідношення кількості  аудиторних  занять  до самостійної  та
індивідуальної роботи становить: 

- денна форма навчання - 36% до 64 %; 

- заочна форма навчання - 10 % до 90 %.
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою  вивчення  дисципліни  "Санітарно-технічне  обладнання

будівель"  є формування у майбутніх фахівців умінь і знань з основ

проектування,  будівництва  та  експлуатації внутрішніх  систем

водопостачання  і  водовідведення  житлових,  громадських  та

промислових об'єктів. 

Основні  завдання  навчальної  дисципліни  "Санітарно-технічне

обладнання  будівель"  -  прищеплення  студентам  знань  щодо

термінології  предмету вивчення,  формування  навичок  і  вмінь  щодо

проектування,  будівництва  та  експлуатації  внутрішніх  систем

водопостачання  і  водовідведення  житлових,  громадських  та

промислових об'єктів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:
-  вимоги  нормативних  документів  щодо  внутрішніх  систем

водопостачання  і  водовідведення;  класифікації  та  характеристики

санітарно-технічного обладнання будинків та споруд;

-   принципи  роботи,  призначення  та  конструкції  споруд  і  мереж

систем  водопостачання  і  водовідведення  житлових  і  громадських

будинків та промислових об'єктів; 

-   основи  проектування  систем  водопостачання  і  водовідведення

окремої  споруди  або  будинку  і,  крім  того,  шляхи  підвищення

ефективності  роботи  санітарно-технічних  систем  за  рахунок

застосування  прогресивних  рішень  та  використання  сучасного

обладнання;

-  проведення  випробовувань в  системах  водопостачання  і

водовідведення окремої споруди або будинку та основи експлуатації

цих систем.

вміти: 
- виконувати  інженерні  розрахунки  елементів  санітарно-технічного

обладнання  будівель,  використовуючи  результати  вишукувальних

робіт,  обчислювальну  техніку  та  діючі  методики  і  нормативні

документи;

-  розробляти  робочу  документацію  основних  елементів  внутрішніх

систем  водопостачання  і  водовідведення,  використовуючи  типові

рішення і проекти, діючі нормативні і методичні документи; 
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- здійснювати технічний контроль за виконанням монтажу внутрішніх

систем водопостачання та водовідведення. 

-  виконувати  випробовування  внутрішніх  мереж  та  споруд

водопостачання і водовідведення.

3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1. Санітарно-технічне обладнання будівель і споруд

Змістовий модуль 1. Внутрішній водопровід
ТЕМА 1. Системи та схеми внутрішніх водопроводів

Характеристика  внутрішніх  водопроводів, основи  проектування  та

розрахунку.  Матеріали,  обладнання  і  арматура  внутрішніх

водопроводів.  Проектування  та  розрахунок  внутрішніх  систем

водопостачання.  Особливості  влаштування  та  розрахунку  систем

гарячого водопостачання.  Основи  експлуатації  внутрішніх

водопроводів.  Боротьба  з  шумом,  витоками  та  невиробничими

витратами води. 

ТЕМА 2. Протипожежне водопостачання 

Основи  проектування  простих,  автоматичних  та  напівавтоматичних

протипожежних систем водопостачання.

Змістовий модуль 2. Внутрішня каналізація
ТЕМА 3. Системи та основні елементи внутрішньої каналізації

Характеристика внутрішньої  каналізації,  основи  проектування  та

розрахунку.  Місцеві  установки  для  перекачування  стічних  вод.

Дворові та квартальні мережі. 

ТЕМА 4. Внутрішні водостоки. Видалення сміття та пилу

Водостоки  будинків.  Видалення  сміття  та  пилу.  Основи  безпечної

експлуатації  внутрішніх  санітарно-технічних  систем.  Класифікація

водостоків,  їх  схеми  та  основні  елементи.  Основи  розрахунку

внутрішніх водостоків.

ТЕМА  5.  Санітарно-технічне  обладнання   будівель  і  споруд

спеціального призначення 

Внутрішні  системи  водопостачання  та  водовідведення  промислових

підприємств.  підприємств  загального  харчування,  лікувальних

закладів,  комунальних  підприємств  та  приміщень

сільськогосподарського призначення.
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4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма навчання

всьо-

го

в тому числі

л. п. лаб. інд. с.р.

1 2 3 4 5 6 7

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Внутрішній водопровід
Тема 1. Внутрішній водопровід
1.1. Загальні положення. Системи та 
схеми внутрішніх водопроводів та їх 
основні елементи. 

30 6 6 18

1.2. Розрахунок внутрішнього 
водопроводу

34 8 10 16

1.3. Основи влаштування та 
проектування систем гарячого 
водопостачання

8 2 6

Тема 2.  Протипожежне 
водопостачання будинків 6 2 4

Разом за змістовим модулем 1 78 18 16 44

Змістовий модуль 2. Внутрішня каналізація

Тема 3.  Каналізація будинків 

3.1. Системи та схеми каналізації 
будинків. Матеріали та обладнання  
внутрішньої каналізації

10 4 6

3.2. Основи проектування та 
розрахунку внутрішньої каналізації. 
Дворові мережі 

14 2 6 6

Тема 4. Внутрішні водостоки 

Схеми та основні елементи водостоків.
Каналізування твердих відходів та 
основи експлуатації каналізації

14 2 4 8

Тема 5. Санітарно-технічне 
обладнання будинків та споруд 
спеціального призначення 
Внутрішні системи ВІК будинків та 
споруд спецпризначення

10 2 8

 Разом за змістовим модулем 2 48 10 10 28

Курсовий проект 24 24 24

Всього 150 28 26 24 72
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Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Заочна форма навчання

всього
в тому числі

л. п. лаб. інд. с.р.
1 2 3 4 5 6 7

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Внутрішній водопровід
Тема 1. Внутрішній водопровід
1.1. Загальні положення. Системи та

схеми внутрішніх водопроводів та 

іх основні елементи 

31 1 2 28

1.2. Розрахунок внутрішнього 

водопроводу
32,5 0,5 6 26

1.3. Основи влаштування та 

проектування систем гарячого 

водопостачання

4 4

Тема 2.  Протипожежне водо-
постачання будинків

6 6

Разом за змістовим модулем 1 73,5 1,5 8 64

Змістовий модуль 2. Внутрішня каналізація

Тема 3.  Каналізація будинків 

3.1. Системи та схеми каналізації 

будинків. Матеріали та обладнання 

внутрішньої каналізації

18,5 0,5 18

3.2. Основи проектування та 

розрахунку внутрішньої каналізації.

Дворові мережі

20 4 16

Тема 4. Внутрішні водостоки 

Схеми та основні елементи 

водостоків. Каналізування твердих 

відходів  та основи експлуатації 

каналізації

8 2 6

Тема 5. Санітарно-технічне 
обладнання будинків та споруд 
спеціального призначення 

Внутрішні системи ВІК будинків та

споруд спецпризначення

6 6

 Разом за змістовим модулем 2 52,5 0,5 6 46

Курсовий проект 24 24

Всього 150 2 14 24 110
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5. Теми практичних занять

№ з/п Назва теми
Кількість годин
Денна

форма

Заочна

форма

1 Визначення розрахункових витрат води для 
житлового будинку  

4 2

2 Визначення розрахункових витрат води 
для промислових підприємств

4 2

3 Трасування внутрішніх водопровідних 
мереж. Побудова схеми водопроводу

2 2

4. Гідравлічний розрахунок внутрішнього 
водопроводу

6 2

5. Проектування та розрахунок систем 
гарячого водопроводу

2

6. Проектування та розрахунок 
внутрішньої каналізації житлових 
будинків

6 4

7. Проектування та розрахунок внутрішніх 
водостоків 

2 2

Разом 26 14

6. Завдання для самостійної роботи
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної (заочної)

форми навчання: 28 (16) год. – підготовка до аудиторних занять; 24

(24)  год.  –  підготовка  до  контрольних  заходів;  20  (70)  год.  –

підготовка питань, які не розглядаються під час аудиторних занять, а

саме:

№

з/п

Назва теми Кількість годин

денна ф. заочна ф.

1 Матеріали та обладнання внутрішнього 

водопроводу
4 22

2 Гаряче водопостачання. Основи 

проектування та  розрахунку систем 

гарячого водопостачання 

4 14

3 Матеріали та обладнання внутрішньої 

каналізації
6 18

5 Внутрішні системи ВІК будинків та споруд
спеціального призначення

6 16

Разом 20 70
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7. Індивідуальна робота. Курсовий проект
Тема: Водопостачання та каналізація житлового будинку

Курсовий проект виконується кожним студентом за індивідуально

отриманим  завданням.  Зміст  курсового  проекту  передбачає

застосування  отриманих  теоретичних  знань  та  навичок  щодо

проектування  і  розрахунку  внутрішніх  мереж  холодного

водопостачання,  каналізації  та  внутрішніх  водостоків  житлового

будинку. Обсяг курсового проекту складає: пояснювальна записка 15-

18  с.  та  5  листів  креслення  формату  А3  (лист  1  -  загальна

характеристика  об’єкту  проектування  та  план  ділянки  забудови  з

інженерними мережами; лист 2 – план поверху з мережами В1, К1, К2

та  санітарно-технічним  обладнанням;  лист  3  -   план  підвалу  з

мережами В1, К1 та обладнанням, що відносять до систем ВіК; лист 4

–  схема холодного водопостачання; лист 5 – схема каналізації) або 1 –

1,5 листів формату А1.

Порядок виконання і оформлення курсового проекту наведено у

відповідних  розділах  підручника  «Санітарно-технічне  обладнання

будинків»  (п.2  базової  літератури),  посібника  «Розрахунок  систем

інженерного обладнання  будівель»  (п.3 базової  літератури)  та  МВ

03-02-372. 

8. Методи навчання
1.  Лекційний  курс  проводиться  із  використанням  мультимедійних

презентацій, стендів та плакатів.

2.  Практичні  заняття  проводяться  із  застосуванням  відеофільмів,

необхідних роздаткових матеріалів, стендів та плакатів.

3.  Методи  активного  навчання  передбачають  розгляд  та  аналіз

проблемних ситуацій, використання навичок та вмінь при розв’язання

задач з їх обговоренням.

4. Консультації.

5. Самостійна та індивідуальна робота студентів.

9. Методи контролю
Оцінювання  знань  здійснюється  за  100-бальною  шкалою.

Поточний  контроль  знань  студентів  передбачає  оцінку

систематичності  та  активності  роботи  на  лекціях  і  практичних
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заняттях та тестування за двома змістовими модулями. Підсумковий

контроль знань - у формі заліку.

Контроль роботи студентів проводиться за такими видами робіт:

- наявність лекційного матеріалу – перегляд конспектів;

- робота на практичних заняттях – шляхом усного опитування і
перевірки виконаних практичних завдань;

- тестування.

Критерії оцінювання результатів поточної роботи проводиться у % від
кількості  балів,  виділених  на  завдання,  із  заокругленням  до
цілого числа:

0% – завдання не виконано;

40%  –  завдання  виконано  частково  та  містить  суттєві  помилки
методичного або розрахункового характеру;

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у
розрахунках або в методиці;

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі
несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо);

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.

10. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота

Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5
100

40 10 20 20 10

11. Розподіл балів за виконання курсового проекту
Пояснювальна

записка
Ілюстративна

частина
Захист

проекту
Сума

до 30 до 30 до 40 до 100

12. Шкала оцінювання для заліку
Сума балів за всі форми
навчальної діяльності

Оцінка за національною шкалою для заліку

60-100 зараховано

35-59
незараховано з можливістю повторного

складання

0-34
незараховано з обов’язковим повторним

вивченням дисципліни
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13. Шкала оцінювання для курсового проекту
Сума балів за всі форми

навчальної діяльності

Оцінка за національною шкалою для

курсового проекту

90-100 відмінно

82-89 добре

74-81

64-73 задовільно

60-63

35-59
незадовільно з можливістю повторного

складання

0-34
незадовільно з обов’язковим повторним

вивченням дисципліни

14. Методичне забезпечення 
1.  03-02-372. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з
дисципліни «Санітарно-технічне обладнання будинків» для студентів
спеціальності  192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації
«Водопостачання  та  водовідведення»  всіх  форм  навчання   /  Н.В.
Кравченко, В.С. Кравченко. Рівне : НУВГП, 2018. 24 с. / [Електронний
ресурс]. – Режим доступу:  http://ep3.nuwm.edu.ua/8948/

15. Рекомендована література
Базова

1.ДБН В.2.5-64:2012. Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І.

Проектування. Ч. ІІ. Будівництво. [Чинний від 2013-03-01]. Вид. офіц.

Київ : Мінрегіонбуд України, 2013.

2.Кравченко  В.С.,  Саблій  Л.А.,  Зінич  П.Л.  Санітарно-технічне
обладнання будинків : Підручник. Рівне : УДУВГП, 2009. 442 с.

3.Кравченко В.С., Проценко С.Б., Кравченко Н.В. Розрахунок систем
інженерного  обладнання  будівель  :  Навчальний  посібник.  Вид.  2-е,
випр. і доп. Рівне : НУВГП, 2016. 495 с.

Допоміжна
1.Кравченко В.С. Водопостачання та каналізація : Підручник. Київ :

Кондор, 2009. 288 с.

2.Інженерне  обладнання  будинків  :  Підручник  /  Кравченко  В.С.,
Саблій Л.А.,  Давидчук  В.І.,  Кравченко Н.В.  Київ :  Видавничий дім
«Професіонал», 2008. 480 с. 
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16. Інформаційні ресурси
1.  Міністерство  регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-
комунального господарства України / [Електронний ресурс].    – Режим
доступу:   http://www.minregion.gov.ua/

2.  Державне  агентство  з  енергоефективності  та  енергозбереження
України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://saee.gov.ua/

3. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.rada.kiev.ua/

4.  Національна  бібліотека  ім.  В.І.  Вернадського  /  [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/

5.  Обласна  наукова  бібліотека  (м.  Рівне,  майдан  Короленка,  6)  /
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/

6.  Наукова  бібліотека  НУВГП (м.  Рівне,  вул.  Олекси  Новака,  75)  /
[Електронний ресурс].  – Режим доступу:  http://nuwm.edu.ua/naukova-
biblioteka

7.  Рівненська  централізована  бібліотечна  система  (м.  Рівне,  вул.
Київська,  44)  /  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:
http://www.cbs.rv.ua/

8.  Компанія  ГЕРЦ  УКРАИНА (м.  Києв,  вул.  Митрополита  Андрія
Шептицького,  10)  /  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:
http://herz.ua/

9. Фірма KAN (м. Києв, вул. Богатирська, 11) / [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://ua.kan-therm.com/

          Розробники:                                              В.С. Кравченко

                                                             Н.В. Кравченко   
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