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Вступ 

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

Інженерне забезпечення населених пунктів є одним із 
найважливіших компонентів комплексного вирішення 
соціально-економічних, санітарно-гігієнічних, екологічних, 
транспортних й архітектурно-будівельних завдань у сучасному 
містобудуванні.  

Існування та розвиток сучасних населених пунктів нерозривно 
пов'язані із функціонуванням інженерних систем 
життєзабезпечення, а саме, електро-, тепло-, газо-, 

водопостачання, водовідведення, зв’язку. Надійна та ефективна 
робота цих систем не тільки забезпечує населення необхідними 
для життя водою, теплом, світлом, але й створює належні 
санітарно-гігієнічні та комфортні умови в місцях проживання і 
роботи людей, задовольняють їх соціальні, культурно-естетичні 
та інші потреби.  

Аспіранти повинні знати основи інженерного забезпечення 
населених пунктів, принципи і правила влаштування систем 
водопостачання, водовідведення, теплопостачання, 

газопостачання, електропостачання, основам моделювання їх 
елементів на комп’ютері. 

Навчальна дисципліна «Системи інженерного забезпечення 
населених пунктів» має комплексний характер, вона є логічним 
продовженням фахових дисциплін для освітньо-

кваліфікаційного рівня магістра і має на меті допомогти 
здобувачам третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 
поглиблено оволодіти теоретичними основами, методами та 
засобами у специфічних аспектах сучасного містобудування у 
напрямі інженерного забезпечення населених пунктів.  

Предметом вивчення дисципліни є методи інженерного 
забезпечення населених пунктів, принципи і правила 
влаштування систем водопостачання, водовідведення, тепло-, 

газо-, електропостачання, основам моделювання їх елементів на 
ПК. 



Анотація 

Робоча програма передбачає вивчення теоретичного 
матеріалу, основи якого який викладені в семи темах. В темах 
першого змістового модуля розглядаються загальні питання 
інженерного забезпечення населених пунктів системами 
водопостачання, водовідведення, тепло-, газо- та 
електропостачання. У темах другого модуля розглядаються 
питання комп’ютерних розрахунків та моделювання елементів 
систем інженерного забезпечення. 

Інженерне забезпечення населених пунктів є одним із 
найважливіших компонентів комплексного вирішення 
соціально-економічних, санітарно-гігієнічних, екологічних, 
транспортних й архітектурно-будівельних завдань у сучасному 
містобудуванні. 

Існування та розвиток сучасного житла нерозривно пов'язано 
із функціонуванням інженерних систем життєзабезпечення, а 
саме, електро-, тепло-, газо-, водопостачання, водовідведення, 
зв’язку. Надійна та ефективна робота цих систем не тільки 
забезпечує населення необхідними для життя водою, теплом, 
світлом, але й створює належні санітарно-гігієнічні та комфортні 
умови в місцях проживання і роботи людей, задовольняють їх 
соціальні, культурно-естетичні та інші потреби.  

Отримання практичних знань з влаштування окремих 
елементів систем інженерного забезпечення населених пунктів 
програмою передбачено на практичних заняттях.  

Ключові слова: інженерні системи життєзабезпечення, 
системи водопостачання, теплопостачання, газопостачання, 
водовідведення, електропостачання, інженерні мережі. 

 

Annotation 

The work program involves the study of theoretical material, the 

basics of which are outlined in seven topics. The topics of the first 

semantic module cover general issues of engineering support of 

settlements with systems of water supply, drainage, heat, gas and 

electricity supply. The topics of the second module address the issues 

of computer calculations and modeling of elements of engineering 

systems. 



Engineering of settlements is one of the most important 

components of complex solution of socio-economic, sanitary-

hygienic, ecological, transport and architectural-building problems in 

modern city-planning. 

The existence and development of modern housing is inextricably 

linked to the functioning of engineering systems of life support, 

namely, electricity, heat, gas, water supply, drainage, communication. 

The reliable and efficient operation of these systems not only provides 

the population with the necessary water, heat, light, but also creates 

adequate sanitary and comfortable conditions in the places of 

residence and work of people, satisfying their social, cultural and 

aesthetic and other needs. 

The program provides practical knowledge on the arrangement of 

individual elements of systems of engineering support of settlements 

in practical classes. 

Keywords: life support engineering systems, water supply 

systems, heat supply, gas supply, drainage, electricity supply, utilities. 

  

  



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування  
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень вищої 
освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна фор-

ма навчання 

заочна фор- 

ма навчання 

Кількість 
кредитів - 3 

Галузь знань 

19 «Архітектура та 
будівництво» 

Спеціальність 

192 «Будівництво та 
цивільна інженерія» 

Вибіркова 

Рік підготовки 

2 - й 2 - й 

Модулів - 1 Семестр 

Змістових 
модулів - 2 

3 - й 3 - й 

Загальна 
кількість 

годин - 90 

Лекції 
14 4 

 Практичні 
Тижневих 
годин для 

денної форми 
навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної 
роботи – 6 

16 6 

Самостійна робота 

 

Рівень вищої освіти 

третій  (освітньо- 

науковий)) 

60 80 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

  

Вид контролю 

залік залік 

Примітка. Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної 
та індивідуальної роботи становить: 
                   для денної форми навчання – 50,0 % 

                   для заочної форми навчання – 12,5 %  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення дисципліни: забезпечити здобувачам вищої 
освіти третього рівня можливість опанувати теоретичні і практичні 
знання у специфічних аспектах сучасного містобудування у 
напрямі інженерного забезпечення населених пунктів. 

 

Завдання вивчення дисципліни: оволодіти основами 

інженерного забезпечення населених пунктів, принципами і 
правилами влаштування систем водопостачання, водовідведення, 
тепло-,газо-, електропостачання, основам їх утримання та 
покращення роботи. 



У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант 
повинен: 

знати:  

- схеми та устаткування сучасних систем інженерного 
забезпечення (СІЗ) населених пунктів; 

- принципи побудови схем водопостачання, водовідведення, 
тепло-,газо-, електропостачання в населених пунктах і у 
населених пунктах; 

- правила розташування споруд і комунікацій інженерного 
забезпечення на міських територіях; 

- основи моделювання елементів інженерного забезпечення 
для розрахунків на ПК; 

вміти: 
- технічно грамотно вибрати і обґрунтувати схеми інженерного 

забезпечення; 
- визначати розрахункові витрати води, газу і тепла в системах 

інженерного забезпечення населених пунктів; 

- визначати гідравлічні параметри мереж і споруд; 
- проводити моделювання елементів СІЗ на ПК із 

застосуванням сучасних програмних комплексів. 
 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1 (ЗМ-1) 

Інженерне забезпечення населених пунктів  

ТЕМА 1. Системи водопостачання населених пунктів 

Структура, основні типи та елементи систем 
водопостачання. Вимоги до якості води, споруд і мереж 
водопостачання. Основні схеми систем водопостачання. 
Протипожежні водопроводи населених пунктів. Вимоги до 
систем подачі та розподілення води (СПРВ). Класифікація СПРВ. 
Структура, основні типи та елементи СПРВ. Основні схеми 
СПРВ. Зонування та районування СПРВ. Фактори, що впливають 
на вибір схеми СПРВ. Техніко-економічні показники. 

 



ТЕМА 2. Системи водовідведення населених пунктів 

Характеристика систем водовідведення населених пунктів. 
Побутові, дощові та дренажні мережі. Схеми каналізаційних 
мереж, основні принципи їх влаштування. Основи розрахунків 
господарсько-побутових та дощових мереж: визначення 
розрахункових витрат води; гідравлічні розрахунки; побудова 
повздовжніх профілів колекторів. Споруди на мережах 
водовідведення: колодязі; дощоприймачі; зливовипуски; 
регулювальні резервуари; насосні станції. 

ТЕМА 3. Системи газопостачання населених пунктів 

Принципова схема газопостачання населених пунктів. 
Системи і схеми газопостачання населених пунктів, їх 
класифікація, умови застосування. Особливості розрахунків 
газопроводів населених пунктів: високого, середнього та 
низького тисків. Споруди на мережах газопостачання населених 
пунктів: колодязі; газорегулювальні станції, пункти та установки; 
газгольдери; сховища газу. Вимоги до утримання мереж та 
споруд газопостачання. 

 ТЕМА 4. Системи теплопостачання та 
електропостачання населених пунктів 

Сучасні системи подачі тепла для опалення і гарячого 
водопостачання населених пунктів, їх класифікація. Теплові 
мережі населених пунктів. Основи гідравлічних та теплових 

розрахунків теплових мереж. Графіки режимів роботи теплових 
мереж. Системи електропостачання населених пунктів. 
Споживачі електричної енергії в населених пунктах 
(електроприймачі), їх категорії. Режими споживання та подачі 
електроенергії. Багатоставкові тарифи на електропостачання. 

  



Змістовий модуль 2 (ЗМ-2).  

Комп’ютерні розрахунки та моделювання 
елементів систем інженерного забезпечення. 

ТЕМА 5. Основи техніко-економічних розрахунків СІЗ 

Теоретичне підгрунття техніко-економічних розрахунків. 
Визначення економічно вигідних діаметрів труб напірних 
трубопроводів і кільцевих мереж. Впливові фактори, врахування 
їх зміни в процесі експлуатації. Способи визначення економічно 
вигідних діаметрів труб. Їхні розрахунки за допомогою 
програмного модуля «ТЕР_dек» у середовищі Excel. Особливості 
визначення економічно доцільних діаметрів труб гравітаційних 
нагнітальних трубопроводів. Розрахунки тупикових мереж водо- 

та газопостачання. 

 ТЕМА 6. Основи гідравлічних розрахунків напірних та 
самопливних трубопроводів 

Основні відомості про гідравлічні розрахунки. Принципи 
ув’язки кільцевих водопровідних мереж. Методи покільцевої і 
повузлової ув’язки. Визначення п’єзометричних позначок і 
вільних напорів у водопровідній мережі для основних 
розрахункових випадків. Гідравлічні розрахунки кільцевих 
водопровідних мереж за методом УІІВГ у середовищі Excel за 
допомогою програмного модуля «ГР_КВМ» та сумісної роботи 
споруд системи подачі та розподілення води у програмі «GRS». 

ТЕМА 7. Моделювання елементів СІЗ на ПК 

Моделювання комплексів елементів СПРВ для 
гідравлічних розрахунків на ПК. Взаємозв’язки між параметрами 
споруд СПРВ при їх сумісній роботі. Математичне моделювання 
елементів СПРВ для гідравлічних розрахунків. Електронні 
кадастри інженерних мереж та споруд. Геоінформаційні системи 
для управління роботою СІЗ населених пунктів. Програмний 
модуль «ІнжКАД». 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви 
змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьо- 

го 

у тому числі усьо-

го 

у тому числі 

л пр інд с.р л пр 
ін
д 

с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1 (ЗМ-1) 

ТЕМА 1. 

Системи 
водопостачання  

12 2 2  8 12 0,5   11,5 

ТЕМА 2. 
Системи 
водовідведення  

12 2 2  8 12 0,5   11,5 

ТЕМА 3. 
Системи 
газопостачання  

12 2 2  8 12 0,5   11,5 

ТЕМА 4. 
Системи 
теплопостачан. 
та електро-

постачання  

12 2 2  8 12 0,5   11,5 

Всього годин 48 8 8 - 32 48 2 - - 46 

Змістовий модуль 2 (ЗМ-2) 

ТЕМА 5. 
Основи 
техніко-

економічних 
розрахунків 

12 2 2  8 12 0,5 2  9,5 

ТЕМА 6. 
Основи 
гідравлічних 
розрахунків  

18 2 4  12 18 1 2  15 

ТЕМА 7. 
Моделювання 
елементів СІЗ 
на ПК 

12 2 2  8 12 0,5 2  9,5 

Всього годин 42 6 8 - 28 42 2 6 - 34 

Разом 90 14 16 - 60 90 4 6 - 80 

 



5. Теми практичних занять 

Теми 

з/п 
 

Назва тем занять 

Кількість годин 

Форми навчання 

денна  заочна 

1 Визначення розрахункових витрат води 
водопровідних мереж 

2 - 

2 Визначення розрахункових витрат води 
господарсько-побутових і дощових мереж 

2 - 

3 Розрахунок газопроводів населених 
пунктів 

2 - 

4 Гідравлічні та теплові розрахунки мереж 
теплопостачання 

2 - 

5 Визначення економічно вигідних діаметрів 
труб на ПК 

2 2 

6 Гідравлічні розрахунки водопровідних 
мереж на ПК 

4 2 

7 Математичне моделювання елементів 
СПРВ 

2 2 

 Разом 16 6 

 

6. Завдання для самостійної роботи 

Для аспірантів денної форми навчання години для самостійної 
роботи визначені із розрахунку витрат часу на опанування лекційного 
матеріалу та підготовки до практичних занять (0,5 години на 1 годину 
аудиторного заняття) та підготовки до контрольних заходів (всього 44 
години). 

Для студентів заочної та дистанційної форм навчання самостійна 
робота включає теоретичне вивчення програмного матеріалу, 
підготовку до практичних занять та підготовку до складання заліку 
(всього 80 години) 

7. Методи навчання 

Основний теоретичний матеріал дисципліни викладається на 
лекціях з наведенням прикладів реального технічного стану 
різноманітних будівель і споруд. В якості наочності використовуються 
мультимедійні засоби навчання, а також плакати і слайди. На 
практичних заняттях вирішуються конкретні питання обстеження 
конструкцій будівель і споруд, виконуються приклади складання звіту 
за результатами обстеження. виконуються розрахунки підсилення 
різноманітних конструкцій. .  



зміст самостійного навчання полягає в підготовці до кожної лекції і 
практичного заняття та до контрольних заходів. 
 

8. Методи контролю 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 
використовуються такі методи оцінювання знань: 
- проведення модульних контрольних робіт після вивчення кожного 
змістового модуля за білетами або тестами; 
- усне опитування під час проведення практичних занять; 
- захист індивідуального завдання або контрольної роботи (для 
студентів заочної форми навчання). 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

ЗМ-1 ЗМ-2 Всього 

Т-1 Т-2 Т-3 Т-4 МК1 Т-5 Т-6 Т-7 МК2  

100 8 7 7 8 20 10 10 10 20 

ЗМ-1, ЗМ-2 – змістові модулі 
                                      Т-1 – Т-5 – теми змістових модулів 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки до виконання практичних занять та для 
самостійного вивчення навчальної дисципліни «Інженерне 
забезпечення міських територій» (змістовий модуль І «Системи 
інженерного забезпечення населених пунктів») для здобувачів вищої 
освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 
«Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Міське будівництво 
і господарство» усіх форм навчання / О.А. Ткачук, В.Л. Сальчук. – 

Рівне: НУВГП, 2019. – 27 с. (Шифр 03-04-048) 

2. Методичні вказівки до виконання практичних занять та для 
самостійного вивчення навчальної дисципліни  «Інженерне 
забезпечення міських територій» (змістовий модуль ІІ «Програмні 
комплекси моделювання елементів СІЗ») для здобувачів вищої освіти 
першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та 
цивільна інженерія» спеціалізації «Міське будівництво і господарство» 
усіх форм навчання / О.А. Ткачук, В.Л. Сальчук. – Рівне: НУВГП, 2019. 
– 33 с. . (Шифр 03-04-064) 

 

 



11. Рекомендована література 

Основна 

1. Ткачук О .А., Косінов В.П., Новицька О.С. Системи подачі та 
розподілення води населених пунктів. Навч. посібник. Рівне : НУВГП, 
2011. 273 с. 

2. Ткачук О .А. Міські інженерні мережі. Навч. посібн. Рівне : 

НУВГП, 2015. 412 с. 
3. Бабаєв В.М., Рищенко Т.Д., Завальний О.В., Линник І.Е., 

Чорноносова Т.О., Ткачук О .А., Гайко Ю.І., Мороз Н.В. Проектування 
міських територій. Підручник. Харків : ХНУМГ, 2019. – ч. 2. 544 с. 
 

Допоміжна 

1. ДБН В.2.5-20-2001. Інженерне обладнання будинків і споруд. 
Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання. – К. : Держбуд України, 
2001. – 131 с. 

2. ДБН В.2.5-23-2010. Інженерне обладнання будинків і споруд. 
Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення. – 

К. : Держбуд України, 2010. – 104 с. 
3. ДБН В.2.5-39:2008. Інженерне обладнання будинків і споруд. 

Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі. – К. : Мінрегіонбуд 
України, 2009. – 56 с. 

4. ДБН В.2.5-74:2013. Водопостачання. Зовнішні мережі та 
споруди. Основні положення проектування. – К.: Мінрегіонбуд 
України, 2013. – 172 с. 

5. ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. 
Основні положення проектування. – К. : Мінрегіонбуд України, 2013. – 

207 с. 
6. ДСТУ-Н Б В.1.1-38:2016 «Настанова щодо інженерного захисту 

територій, будівель і споруд від підтоплення та затоплення». Київ : 

Мінрегіон України, 2016. 198 с. 
 

12. Інформаційні ресурси 

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

2. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.kmu.gov.ua/  

3. Державний комітет статистики України / [Електронний ресурс]. 
– режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  

4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського/ [Електронний 

http://www.rada.kiev/ua


ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  
5. Рівненська обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан 

Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу 
:http://www.libr.rv.ua/ 

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

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

biblioteka (http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php). 

8. Електронний репозиторій НУВГП Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua 

9. Кафедра Міського будівництва та господарства 
http://nuwm.edu.ua/nni-ba/kaf-mbg 

10. Цифровий репозиторій ХНУГХ ім. А.Н. Бекетова /  [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/ 

11. Житлово-комунальне господарство / Періодика журналів 
http://jkg-ukraine.com.ua 

12.  Містобудування та територіальне планування / Науково-

технічні збірники. – К.: КНУБА.  http://library.knuba.edu.ua/node/86 
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