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ВСТУП 
Анотація 

Інженерні мережі входять до складу систем життєзабезпечення будь-якого 
населеного пункту. Вони забезпечують доставку до кожного споживача 
електроенергії, води, газу, тепла та надання послуг зв’язку і водовідведення. 
Інженерні мережі сучасних міст розташовують по всій їх території і включають 
сотні, а то й тисячі, кілометрів трубопроводів водо-, тепло-, газопостачання і 
водовідведення, підземних кабелів та надземних ліній електропостачання і 
зв’язку. Їх вартість становить понад третину вартості всієї міської забудови. 

Інженерні мережі є одним із основних елементів інженерного благоустрою 
міських територій. Влаштування міських вулиць і доріг, прибудинкових 
територій, зелених насаджень повинно виконуватися в повному узгодженні з 
розташуванням інженерних мереж як комплексної системи, що поєднує всі 
підземні, наземні й надземні мережі і споруди, з урахуванням перспективного 
розвитку міста. 

Ключові слова: інженерні мережі, трубопроводи, підземні кабелі, 
надземні електролінії, водопостачання, теплопостачання, газопостачання, 
водовідведення, електропостачання, зв’язок.  

 
Аbstract 

Engineering networks are part of the life-support systems of any settlement. They 
provide electricity, water, gas, heat and provision of communication and sanitation 
services delivery to each consumer. Engineering networks of modern cities are 
located throughout their territory and include hundreds, and even thousands, of 
kilometers of pipelines for water, heat, gas supply and water disposal, underground 
cables and overhead power lines and communications. Their cost is more than a third 
of the cost of the entire urban development. 

Engineering networks are one of the main elements of urban areas engineering 
improvement. The arrangement of city streets and roads, adjacent territories, green 
spaces should be carried out in full accordance with the engineering networks 
location as an integrated system that unites all underground, aboveground networks 
and structures, taking into account the perspective development of the city. 

Keywords: engineering networks, pipelines, underground cables, overhead 
power lines, water supply, heat supply, gas supply, water disposal, electricity supply, 
communications. 
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1.Опис предмету навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів –
5,0 

Галузь знань 19 
«Будівництво та 

архітектура» 
Вибір ВНЗ 

Спеціальність: 
192 «Будівництво та 

цивільна інженерія» 
Модулів – 1 

Спеціалізація: 
«Міське будівництво 

і господарство» 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 3 3-й 4-й 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання КПф 
                                          (назва) Семестр 

Загальна кількість 
годин - 150 

6-й  7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 4 

СРС – 6 

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень: 
бакалаврський 

30 год. 2 год. 
Практичні 

30 год. 12 год. 
Лабораторні 

- - 
Самостійна робота 

90 год. 136 год. 
ІНДЗ: курсовий проект 

фаховий 

36 год. 

Вид контролю: екзамен 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить: 

- денної форми навчання  - 40 % до 60 %; 
- заочної форми навчання – 11% до 89%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета: дати студентам знання і вміння, необхідні для проектування, 
будівництва та експлуатації міських інженерних мереж при плануванні, 
забудові та реконструкції міських населених пунктів. 

Завдання: навчити студентів основам проектування міських інженерних 
мереж та споруд, які використовуються при проектуванні, будівництві та 
експлуатації у міському господарстві населених пунктів. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: 

- схеми і устаткування сучасних інженерних мереж населених пунктів; 
- споживачів води, теплової та електричної енергії, горючих газів; 
- конструкції та способи прокладання інженерних мереж та споруд 

водопостачання, водовідведення, тепло-, газо-, електропостачання в 
населених пунктах; 

- правила технічної експлуатації інженерних мереж; 

вміти: 

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

- розраховувати параметри інженерних мереж; 
- виконувати техніко-економічні та гідравлічні розрахунки на ПК; 
- проектувати інженерні мережі та споруди на них. 

 
3. Робоча програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль І.  
Проектування інженерних мереж при плануванні і забудові міст 

ТЕМА 1.Інженерне життєзабезпечення сучасного міста. 
Роль та місце інженерних мереж в плануванні та забудові міст. Коротка 

характеристика систем інженерного забезпечення міст. Організаційно-
економічні аспекти розвитку міських інженерних мереж. Вихідні дані для 
проектування мереж. 

ТЕМА 2. Водопровідні мережі.  
Основні етапи проектування водопровідних мереж. Вимоги до водоводів 

та водопровідних мереж. Трасування і розрахункові схеми, техніко-економічні 
та гідравлічні розрахунки. Гідравлічні режими, зміни вільних напорів та їх 
вплив на конструктивні особливості водопровідних мереж.  

ТЕМА 3. Мережі водовідведення. 
Класифікація мереж водовідведення. Трасування каналізаційних мереж 

населених пунктів. Основи розрахунків мереж водовідведення: визначення 
розрахункових витрат; гідравлічні розрахунки; висотне проектування; побудова 
поздовжніх профілів. Особливості розрахунків побутових і дощових мереж. 
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ТЕМА 4. Теплові мережі.  
Класифікація мереж, їх схеми. Вимоги до теплових мереж. Трасування та 

складання розрахункових схем. Розрахункові теплові навантаження. 
Гідравлічний і тепловий розрахунки: визначення діаметрів труб; розрахунок 
ізоляції і спаду температури по довжині теплопроводу; режими тиску; 
гідравлічна стійкість. 

ТЕМА 5. Газові мережі.  
Класифікація газових мереж. Трасування мереж в населених пунктах, 

розрахункові схеми. Розрахункові витрати газу. Визначення матеріалу та 
діаметрів труб газових мереж.  

ТЕМА 6. Електричні мережі.  
Принципи побудови електричних мереж. Класифікація, способи 

прокладання мереж. Визначення розрахункових навантажень. Розрахунок 
перерізу і підбір необхідного типу кабелів. 

Змістовий модуль ІІ.   
Влаштування інженерних мереж 

ТЕМА 7. Конструктивні елементи міських інженерних мереж.  
Труби, області їх застосування, сортаменти. Трубопровідна арматура. 

Фасонні частини. Упори і компенсатори. Колодязі та камери.  

ТЕМА8. Конструювання водопровідних мереж.  
Конструктивні схеми мереж. Деталювання і монтажні схеми мереж. 

Конструктивні особливості мереж: водопостачання, водовідведення, 
теплопостачання, газопостачання.  

ТЕМА9. Перетин інженерними комунікаціями перешкод.  
Переходи інженерних мереж через водяні перешкоди, під залізницями та  

автомобільними дорогами. Особливості влаштування переходів через 
перешкоди комунікацій різного призначення. 

ТЕМА 10. Розміщення інженерних мереж в населених пунктах.  
Способи прокладання інженерних комунікацій, суміщене прокладання 

інженерних комунікацій у тунелях, прохідних та непрохідних каналах. 
Розміщення трубопроводів і кабелів на міських вулицях. Технічні умови 
розміщення комунікацій у підземному просторі. Вплив розміщення інженерних 
мереж на влаштування міських вулиць і доріг. 

 
Змістовий модуль ІІІ.  

 Утримання міських інженерних комунікацій 

ТЕМА 11. Технічний нагляд за будівництвом і приймання в 
експлуатацію МІМ.  

Організація технагляду і приймання в експлуатацію. Основна технічна 
документація. Випробування трубопроводів різного призначення. Промивка і 
дезінфекція трубопроводів. 
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ТЕМА 12. Пусконалагоджувальні роботи.  
Запуск і налагодження роботи водоводів і водопровідних мереж. Пуск і 

наладка теплових мереж. Забезпечення режимів роботи газових мереж. 
Підключення новозбудованих мереж до діючих. 

ТЕМА 13. Експлуатація інженерних мереж.  
Організація експлуатації. Задачі експлуатаційних служб, диспетчеризація. 

Планово-попереджувальні огляди, профілактичне обслуговування та ремонти. 
Збереження пропускної здатності трубопроводів. Особливості експлуатації 
мереж різного призначення. АСУ ТП міських інженерних мереж. 

ТЕМА 14. Паспортизація та інвентаризація інженерних мереж.  
Організація паспортизації та інвентаризації. Основна документація. 

Містобудівний кадастр. Містобудівний моніторинг стану мереж. 

ТЕМА 15. Реконструкція та інтенсифікація МІМ.  
Основні причини неполадок в роботі інженерних мереж. Шляхи зниження 

втрат води, газу і тепла в комунікаціях. Заходи щодо збереження пропускної 
здатності трубопроводів. Способи санації і реновації трубопроводів.  

 
4. Структура навчальної дисципліни 

Назва змістових 

 модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

∑ 
у тому числі 

∑ 
у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль І. Проектування інженерних мереж 
ТЕМА 1. Інженерне 
життєзабезпечення 
сучасного міста  

10 2 2 - 

К
ур

со
ви

й
 п

ро
ек

т 

6 10 - - - 
К

ур
со

ви
й

 п
ро

ек
т 

10 

ТЕМА 2. Водопровідні 
мережі 

20 2 6 - 12 20 1 2 - 17 

ТЕМА 3. Мережі 
водовідведення  

20 2 6 - 12 20 1 2 - 17 

ТЕМА 4. Теплові мережі  10 2 2 - 6 10 - - - 10 

ТЕМА 5. Газопроводи 5 2 - - 3 5 - - - 5 

ТЕМА 6. Електричні мережі 5 2 - - 3 5 - - - 5 

Всього годин 70 12 16 0 12 42 70 2 4 0 12 64 

Змістовий модуль ІІ. Влаштування інженерних мереж 
ТЕМА 7. Конструктивні 
елементи МІМ 

15 2 4 - 

К
ур

со
ви

й
 п

ро
ек

т 

9 15 - 2 - 

К
ур

со
ви

й
 п

ро
ек

т 

13 

ТЕМА 8. Конструювання 
міських інженерних мереж 

15 2 4 - 9 15 - 2 - 13 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ТЕМА 9. Перетин 
інженерними комунікаціями 
перешкод 

10 2 2 - 

К
ур

со
ви

й
 

п
ро

ек
т 6 10 - - - 

К
ур

со
ви

й
 

п
ро

ек
т 10 

ТЕМА 10. Розміщення 
інженерних мереж 

10 2 2 - 6 10 - 2 - 8 

Всього годин 50 8 12 0 12 30 50 0 6 0 12 44 

Змістовий модуль ІІІ. Утримання міських інженерних комунікацій 

ТЕМА 11. Технічний нагляд 
за будівництвом і приймання 
в експлуатацію МІМ 

10 2 2 - 

К
ур

со
ви

й
 п

ро
ек

т 

6 10 - 2 - 

К
ур

со
ви

й
 п

ро
ек

т 

8 

ТЕМА 12. Пуско-
налагоджувальні роботи 

5 2 - - 3 5 - -  5 

ТЕМА 13. Експлуатація 
інженерних мереж 

5 2 - - 3 5 - -  5 

ТЕМА 14. Паспортизація та 
інвентаризація мереж 

5 2 - - 3 5 - -  5 

ТЕМА 15. Реконструкція та 
інтенсифікація МІМ 

5 2 - - 3 5 - -  5 

Всього годин 30 10 2 0 12 18 30 0 2 0 12 28 

Разом 150 30 30 0 36 90 150 2 12 0 36 136 
 

5. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва 
Кількість годин 
Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Визначення добових та погодинних витрат води.  2 - 

2 
Трасування водопровідної мережі та складання її 
розрахункової схеми 

2 2 

3 Визначення вузлових відборів води в мережі 2 2 
4 Потокорозподіл і визначення діаметрів труб мережі 2 2 
5 Вибір схеми та трасування каналізаційних мереж 2 1 
6 Гідравлічний розрахунок каналізаційних мереж 2 1 
7 Побудова поздовжніх профілів мереж водовідведення 2 - 
8 Трасування і розрахунок теплових мереж  2 - 
9 Конструктивні та монтажні схеми інженерних мереж 4 2 

10 Проектування колодязів і камер  2 2 
11 Конструювання каналізаційних мереж та споруд 2 - 
12 Взаємне розміщення інженерних мереж  2 - 
13 Проектування інженерних споруд під перешкодами 2 - 
14 Гiдравлiчні випробування трубопроводів. 2 - 

Всього 30 12 
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7. Самостійна робота студентів 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 
30 годин (0,5*(30+30)) – підготовка до аудиторних занять; 
30 години (6*5,0 мод. ECTS) – підготовка до модульних контрольних 

заходів; 
36 годин – індивідуальна робота над курсовим проектом. 
Резерв часу СРС (90 год. – 30 год. – 30 год. – 36 год.) – 0 год. 

 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної форми 

навчання: 
7 годин (0,5*(2+12)) – підготовка до аудиторних занять; 
30 години (6*5,0 мод. ECTS) – підготовка до модульних контрольних 

заходів; 
36 годин – індивідуальна робота над курсовим проектом; 
59 годин – самостійне вивчення питань, які не розглядаються під час 

аудиторних занять (лекції – 20 аудиторних годин; практичні заняття – 24 
аудиторних години). 

Резерв часу СРС (134 год. – 7 год. – 30 год. – 36 год. – 59 год.) – 0 год. 
 

8. Індивідуальні завдання 

Під час вивчення курсу «Міські інженерні мережі» студенти виконують 
курсовий проект (КП) за індивідуальним завданням, зміст якого передбачає: 

-  визначення систем і схем водопостачання та водовідведення міста; 
- визначення розмірів водоспоживання, подачі води насосною станцією 

другого підйому; 
- трасування і визначення діаметрів труб мереж водопостачання та водо-

відведення міста; 
- ув`язку водопровідної мережі, визначення п`єзометричних позначок у 

вузлах мережі; 
- гідравлічний розрахунок каналізаційних мереж; 
- складання конструктивної схеми водопровідної мережі та деталювання 

характерних вузлів; 
- розміщення інженерних мереж на заданій вулиці міста; 
- складання робочого креслення колодязя і специфікацій на труби, 

трубопровідну арматуру та фасонні частини. 
Загальний обсяг пояснювальної записки складає до 25-30 сторінок та 

повинен включати в себе зміст, завдання, основну розрахункову частину, 
список використаної літератури та додатки. Оформлюється пояснювальна 
записка в рукописному або друкованому варіанті на стандартному папері 
формату А4 (210 х 297) з одного боку. Поля: верхнє, нижнє та ліве — 20 мм, 
праве — 10 мм.  

Графічна частина виконується на 4-х аркушах формату А3 і включає: 
- план і параметри мереж водопостачання; 
- план і параметри мереж водовідведення (побутових і дощових); 
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- план і профілі взаємного розташування мереж на заданій вулиці міста; 
- робочі креслення споруд водопроводу чи каналізації. 

9.Методи навчання  

Лекційний курс та лабораторні заняття супроводжуються ілюстративним 
матеріалом у вигляді: 

• реальних проектів прокладання інженерних мереж на території 
населених пунктів; 

• Державних будівельних норм; 
• мультимедійного супроводу; 
• проектних розробок, виконаних за допомогою ПК. 

10. Методи контролю 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 
використовуються наступні методи оцінювання знань: 

• поточне опитування на практичних і лабораторних заняттях та під час 
захисту курсового проекту; 

• модульне тестування за допомогою ПК; 
• підсумковий контроль письмово або усно в формі іспиту. 

Контроль знань студентів здійснюється за: 
• тестовими завданнями; 
• індивідуальними контрольними завдання; 
• питаннями гарантованого рівня знань; 
• ККР (комплектами контрольних робіт). 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 
 

11. Розподіл балів за оцінювання знань студентів 

11.1. За теоретичне навчання 

Модуль 1:  поточне  тестування та СРС Підсум-
ковий 

контроль Р
аз

ом
 

Змістовий 
модуль І 

Змістовий 
модуль ІІ 

Змістовий 
модуль ІІІ 

Т1 – Т6 Т7 – Т10 Т11 – Т15 -  
Лекції 

1 х 6 = 6 
Лекції 

1 х 4 = 4 
Лекції 

1 х 5 = 5 
- 15 

Практичні заняття 
1 х 8 = 8 

Практичні заняття 
1 х 6 = 6 

Практичні заняття 
1 

- 15 

Тест №1 - 10 Тест №2 - 10 Тест №3 - 10 40 70 
Всього 24 Всього 20 Всього 16 40 100 
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11.2. За курсовий проект 

Вимоги 
Бали 

Сума  
балів Пояснювальна 

записка 
Графічні 
матеріали 

Відповідність завданню  
Самостійність виконання  
Повнота висвітлення розділів  
Оформлення у 
відповідності ЄСКД та СПДБ  
Захист  

3 
7 

10 
 

10 
20 

1 
6 

13 
 

10 
20 

4 
13 
23 
 

20 
40 

Всього 50 50 100 

 
12. Шкала оцінювання  

Сума балів за всі форми 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

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 

 

 

 

13. Методичне забезпечення дисципліни 

1. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Міські інженерні 
мережі» студентами напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» 
професійного спрямування «Міське будівництво і господарство» всіх форм 
навчання. / О.А. Ткачук. – Рівне: НУВГП, 2014. – 27 с. (Шифр 03-04-024) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/151/ 

2. Методичні вказівки до виконання практично-демонстраційної роботи 
«Труби міських інженерних мереж» з навчальних дисциплін «Міські 
інженерні мережі» та «Інженерне забезпечення міських територій» для 
студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» професійного 
спрямування «Міське будівництво і господарство» всіх форм навчання. / 
О.А. Ткачук,  Рівне: НУВГП, 2014, 19 с.(Шифр 03-04-025)/ [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/152/ 
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3. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної 
дисципліни «Міські інженерні мережі» для студентів напряму підготовки 
6.060101 «Будівництво» професійного спрямування «Міське будівництво і 
господарство» всіх форм навчання /О.А. Ткачук. – Рівне: НУВГП, 2014.-31 с. 
(Шифр 03-04-026)/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/598/ 

4. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної 
дисципліни «Міські інженерні мережі та споруди» студентами за напрямом 
підготовки 6.060101 «Будівництво» заочної форми навчання. / О.А. Ткачук – 
Рівне: НУВГП, 2014. –27с.(Шифр 03-04-027) / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/599/ 

 
14. Рекомендована література 

Базова 

1. ДБН 360-92**. Державні будівельні норми України. Містобудування. 
Планування і забудова міських і сільських поселень. – К.: Держбуд України, 
2002. – 108 с./ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://kga.gov.ua/files/doc/normy-derjavy/dbn/Mistobuduvannja-Planuvannja-i-
zabudova-miskyh-i-silskyh-poselen-DBN-360-92.pdf 

2. Ткачук О.А. Міські інженерні мережі: Навчальний посібник. – Рівне: 
НУВГП, 2015. – 412 с. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/3674/ 

3. Ткачук О .А., Косінов В.П., Новицька О.С. Системи подачі та розподілення 
води населених пунктів: Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2011. - 273 с. / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/2010/ 

 

Допоміжна  

1. Ткачук О.А., Шадура В.О. Водопровідні мережі: Навч. посібник. – Рівне: 
НУВГП, 2010. - 146 с./ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/5163/ 

2. Ткачук О.А. Удосконалення систем подачі та розподілення води населених 
пунктів. Рівне: НУВГП, 2008. -301с. 

3. Довідник по сільськогосподарському водопостачанню і каналізації/ 
П.Д. Хоружий, В.О. Орлов, О.А. Ткачук та ін. За ред. П.Д. Хоружого. К.: 
Урожай, 1992. – 296 с. 

4. Кравченко В.С., М.М. Гіроль, Т.С. Мацнєва.  Водопостачання і 
водовідведення. – Р.:НУВГП, 2007.– 432 с.  

5. Хоружий П.Д., Ткачук О.А. Водопровідні системи і споруди. К.: Вища 
школа, 1993. – 262 с.   
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15. 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 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. Кафедра Міського будівництва та господарства: http://nuwm.edu.ua/nni-
ba/kaf-mbg 

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

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

11.  Містобудування та територіальне планування / Науково-технічні 
збірники. – К.: КНУБА.  http://library.knuba.edu.ua/node/86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


