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ВСТУП 
Програма навчальної дисципліни «Міські інженерні 

мережі» складена відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки спеціальності 192 «Будівництво та 
цивільна інженерія» (водопостачання та водовідведення). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основи 
проектування міських інженерних мереж та споруд, які 
використовуються при проектуванні, будівництві та 
експлуатації у водопостачанні, водовідведенні, 
теплогазопостачанні та електропостачанні. 

Дисципліна базується на знаннях студентів, отриманих 
під час вивчення навчальних дисциплін: «Вища математика», 
«Хімія», «Фізика», «Інженерна графіка». Знання, отримані 
під час вивчення даного курсу, необхідні для подальшого 
освоєння навчальних дисциплін: «Водопостачання (СПРВ)», 
«Водовідведення (мережі)», «Опалення та вентиляція», 
«Водопостачання і водовідведення у надзвичайних 
ситуаціях». 

 
АНОТАЦІЯ 

Інженерне забезпечення міських поселень є однією з 
найважливіших складових містобудування. Воно забезпечує 
стабільне функціонування промисловості, задовольняють 
соціальні, гігієнічні, культурно-естетичні та інші потреби 
міського населення. Практично всі населені пункти мають 
системи водопостачання, каналізації, електропостачання, 
зв’язку, тепло- та газопостачання. Всі вказані мережі в 
більшості випадків прокладаються вздовж проїздів. При 
цьому потрібно чітко виконувати правила їх проектування, 
будівництва та експлуатації. 

Ключові слова: інженерні мережі, споруди на мережах, 
підземні комунікації, зонування мереж, переходи 
трубопроводів через перешкоди. 

 
ABSTRACT 

One of the urban planning most important components is an 
engineering providing of urban settlement. It provides the 
industry stable functioning, satisfies the social, hygienic, cultural 
and aesthetic and other needs of the urban population. Almost all 
settlements have water supply systems, sewage, electricity, 
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communications, heating and gas supply systems. All these 
networks are mostly laid along driveways. At the same time the 
rules of their projecting, building and exploitation must be strictly 
implemented.  

Keywords: engineering networks, structures on networks, 
underground communications, network zoning, pipeline 
crossings through obstacles. 

 
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 
показників 

Галузь знань, спе-
ціальність, спеці-
алізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

денна 
форма 

заочна 
форма 

Кількість 
кредитів – 3 Галузь знань: 

19 «Архітектура і 
будівництво» 

Спеціальність: 
192 «Будівництво 

та цивільна 
інженерія» 

(водопостачання 
та 

водовідведення) 
Рівень вищої 

освіти: бакалавр 

За вибором 
Рік підготовки: 

Модулів – 1 3-й 4-й 
Змістових 

модулів – 1 
Семестр: 

5-й 7-й 

Загальна кількість 
годин – 90 

Лекції: 
16 год 2 год 

Тижневих годин 
для денної форми 

навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної ро-

боти студента – 4 

Практичні: 
14 год 8 год 

Сам. робота: 
60 год 80 год 
Вид контролю: 

залік 
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних 
занять до самостійної роботи становить: для денної форми 
навчання – 33% до 67%, для заочної форми навчання –11% 
до89%. 
 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

Мета викладання навчальної дисципліни – підготовка 
спеціалістів в сфері планування та забудови міських 
населених пунктів, а саме: міських інженерних мереж, 
здатних ефективно використовувати отримані знання при 
проектуванні, будівництві, експлуатації на території міст, 
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при виконанні найважливіших соціальних, екологічних та 
економічних проблем. 

Студенти повинні знати: споживачів води, теплової 
енергії, горючих газів; схеми й устаткування сучасних 
інженерних мереж; конструкції та способи прокладання 
інженерних мереж та споруд водопостачання, 
водовідведення, тепло- газопостачання, електропостачання в 
населених пунктах; технічну експлуатацію інженерних 
мереж. 

Студенти повинні вміти: проектувати інженерні мережі 
та споруди; розміщувати на території міста інженерні 
споруди та обладнання. 

 
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль 1. «Міські інженерні мережі». 
Змістовий модуль 1. «Міські інженерні мережі». 

Тема 1. Основні поняття про інженерні мережі та 
споруди. 

Територіально-планувальна організація населених 
пунктів. Класифікація інженерних мереж. Способи 
прокладання інженерних мереж. Класифікація міських 
інженерних споруд. 

Тема 2. Водопровідні мережі та споруди. 
Класифікація міських водопровідних мереж. Труби та 

водопровідна арматура. Споруди та обладнання на мережах 
водопостачання. Способи прокладання водопровідних 
мереж. Визначення розрахункових витрат. 

Тема 3. Каналізаційні мережі та споруди. 
Загальна схема каналізації. Схеми каналізації міст. 

Трасування каналізаційних мереж. Заглиблення 
каналізаційних колекторів. Труби та споруди на 
каналізаційних мережах. Визначення розрахункових витрат. 

Тема 4. Теплові мережі та споруди. 
Схеми теплопостачання. Трасування теплових мереж. 

Прокладання теплових мереж. Обладнання на теплових 
мережах. Розрахунок витрат теплоти на опалення, 
вентиляцію та гаряче водопостачання. 

Тема 5. Газові мережі та споруди. 
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Схеми газопостачання. Трасування газових мереж. 
Обладнання на газових мережах. Спеціальні споруди на 
газопроводах. Основи розрахунку. 

Тема 6. Міські електричні мережі. 
Основні поняття. Джерела електричної енергії. 

Класифікація електричних мереж. Конструкції ліній 
електропередачі. Розрахунок кількості електроенергії, що 
передається по мережі. Визначення розрахункових 
навантажень житлових і громадсько-побутових приміщень. 

Тема 7. Переходи інженерних мереж через штучні та 
природні перешкоди. 

Підземні переходи мереж через залізничні та шосейні 
магістралі. Перетинання водних перешкод дюкерами. 
Надземні та наземні переходи трубопроводами.  

Тема 8. Взаємне розташування інженерних мереж в 
містах. 

Вертикально-горизонтальне зонування підземних мереж. 
Закордонний досвід розміщення інженерних мереж. 
Розміщення інженерних мереж на території міст України. 

 
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви 
змістових 
модулів і 

тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

усього л п/з с/р усього л п/з с/р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Модуль 1. Змістовий модуль 1. «Міські інженерні 

мережі» 
Тема 1. 
Основні 
поняття про 
інженерні 
мережі та 
споруди 

12 2 2 8 12 1  11 

Тема 2. Водо-
провідні 
мережі та 
споруди 

11 2 2 7 11 - 2 9 

Тема 3. 
Каналізаційні 11 2 2 7 11 - 2 9 
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мережі та 
споруди 

Тема 4. 
Теплові 
мережі та спо-
руди 

12 2 2 8 12 - 2 10 

Тема 5. Газові 
мережі та 
споруди 

12 2 2 8 12 - - 12 

Тема 6. 
Міські 
електричні 
мережі 

10 2 - 8 10 - - 10 

Тема 7. 
Переходи 
інженерних 
мереж через 
штучні та 
природні 
перешкоди 

11 2 2 7 11 - - 11 

Тема 8. 
Взаємне 
розташування 
інженерних 
мереж в 
містах 

11 2 2 7 11 1 2 8 

Усього 
годин 

90 16 14 60 90 2 8 80 

 
5. Теми практичних робіт 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

Модуль 1. Змістовий модуль 1. «Застосування Компас 
у проектуванні водопостачання і водовідведення» 

1 
Зображення інженерних мереж 
на кресленнях 

2 - 

2 
Конструювання водопровідних 
інженерних мереж 

2 2 

3 
Конструювання каналізаційних 
мереж та споруд 

2 2 
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4 
Теплотехнічні розрахунки 
інженерних мереж 

2 2 

5 
Встановлення та розрахунок 
обладнання на інженерних 
мережах 

2 - 

6 
Розрахунок упорів на інженерних 
мережах 

2 - 

7 
Взаємне розміщення інженерних 
мереж на території міста 

2 2 

 Разом 14 8 
 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної 

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

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

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

форми навчання: 
 підготовка до аудиторних занять: 0,5 год × 10 год = 5 год; 
 підготовка до контрольних заходів: 6,0 год × 3 кредити = 
18 год; 
 поглиблене опрацювання тем змістових модулів – 57 год. 

 
6.1. Теми для самостійної роботи студентів 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

1 
Споживачі води, теплової енергії, 
горючих газів 

5 5 

2 Системи та схеми водопостачання 5 10 
3 Системи та схеми водовідведення 5 10 

4 
Особливості проектування дощової 
каналізації 6 6 

5 
Техніка безпеки при експлуатації 
газопроводів 

6 6 

6 Теплові мережі та споруди - 6 
7 Газові мережі та споруди - 7 
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8 
Переходи інженерних мереж через 
штучні та природні перешкоди 

- 7 

 Разом 27 57 
 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
При викладанні навчальної дисципліни використовується 

інформаційно-ілюстративний метод навчання із 
застосуванням: 
1. Лекційний курс проводиться із застосуванням ТЗН 
(комп’ютера, проектора), відеороликів, електронних 
посібників, плакатів, роздаткового матеріалу. 
2. Практичні заняття проводяться із застосуванням ТЗН 
(комп’ютера, проектора), необхідних роздаткових 
матеріалів, плакатів, схем, таблиць чи їх електронних 
аналогів. 
3. Консультації. 
4. Самостійна робота студентів. 

 
8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

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

Підсумковий контроль знань відбувається за 
результатами поточного контролю. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали 
оцінки. 

 
9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Поточне тестування та самостійна робота Сум
а Змістовий модуль № 1 

Т
1 

Т
2 

Т
3 

Т
4 

МК
1 

Т
5 

Т
6 

Т
7 

Т
8 

МК
2 100 

8 8 8 8 20 8 4 8 8 20 
 

Шкала оцінювання 
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Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 

зараховано 
82-89 
74-81 
64-73 
60-63 

35-59 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 
не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
1. Мартинов С. Ю. Методичні вказівки до проведення 

практичних занять та виконання самостійної роботи з 
навчальної дисципліни «Міські інженерні мережі» для 
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 
за спеціалізацією «Водопостачання та водовідведення» 
спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 
всіх форм навчання [Електронне видання]. – Рівне : 
НУВГП, 2020. – 54 с. URL: http://nuwm.edu.ua/nni-ba/kaf-
vvbs/disciplini (дата звернення: 15.04.2020). 

2. Комп’ютерні презентації. 
 

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Базова 

1. Міські інженерні мережі та споруди : підручник / А. М. 
Тугай та ін. К. : КНУБА, 2016. 288 с. 

2. Ткачук О. А. Міські інженерні мережі : навч. посіб. – Рівне 
: НУВГП, 2015. 412 с. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/3674/ 
(дата звернення: 15.04.2020) 

3. Шадура В. О., Мартинов С. Ю., Орлов В. О. . Міські 
інженерні мережі та споруди : навч. посіб. Рівне : НУВГП, 
2010. 102 с. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/5164/1/V82.pdf 
(дата звернення: 15.04.2020) 

 
Допоміжна 

1. ДСТУ Б А.2.4-1:2009. Умовні зображення і позначки 
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трубопроводів та їх елементів. [На заміну ДСТУ Б А.2.4.-
1-95 (ГОСТ 21.206-93); чинний від 2009-01-24]. Вид. 
офіц. Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. 12 с. 

2. ДСТУ Б А.2.4-31:2008. Водопостачання і каналізація. 
Зовнішні мережі. Робочі креслення. [Чинний від 2010-01-
01]. Вид. Офіц. Київ, 2008. 10 с. 

3. ДСТУ Б А.2.4-2:2009. Умовні графічні зображення та 
умовні познаки елементів генеральних планів та споруд 
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