
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код:  ПС02; 
2. Назва:  ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ; 
3. Тип: вибірковий; 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6 семестр; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:  Ткачук О.А., докт. техн. наук,      
професор, завідувач кафедри міського будівництва і господарства       
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен знати: 

• схеми та устаткування сучасних систем інженерного забезпечення (СІЗ) населених пунктів;  
• принципи побудови схем водопостачання, водовідведення, тепло-, газо-, електропостачання в 

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 ефективність схем інженерного забезпечення;  
• визначати розрахункові витрати води, газу і тепла в системах інженерного забезпечення;  
• проводити гідравлічні розрахунки на ПК; 
• проводити моделювання елементів СІЗ на ПК із застосуванням сучасних програмних 

комплексів. 
10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота, проміжні (комп’ютерне 
тестування, усне опитування) та підсумкові (залік) контрольні заходи. 
11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Планування міст і 
транспорт», «Водопостачання і водовідведення», «Теплогазопостачання і вентиляція», «Технічна 
механіка рідини і газу», «Інженерна геологія та механіка ґрунтів». 
•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
«Планування та благоустрій міст», «Міські інженерні мережі», «Архітектурне автоматизоване 
проектування будівель і споруд». 

12. Зміст курсу: 
Основні характеристики систем інженерного забезпечення (СІЗ) населених пунктів. Системи 

подачі та розподілення води. Протипожежні водопроводи населених пунктів.Системи 
водовідведення населених пунктів . Системи газопостачання населених пунктів. Системи 
теплопостачання населених пунктів. Електропостачання сучасного міста. Основи техніко-
економічних розрахунків СІЗ. Основи гідравлічних розрахунків напірних та самопливних 
трубопроводів. Моделювання елементів СІЗ на ПК. Основи роботи з програмним модулемGEOCAD. 
Побудова трьохвимірних моделей рельєфу поверхні місцевості. Ознайомлення з ПЛАНІКАД – 
комплексом для побудови генеральних планів міської забудови. Проектування зовнішніх інженерних 
мереж. Оформлення необхідної документації та вивід її на друк. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1 ДБН 360-92**. Державні будівельні норми України. Містобудування. Планування і забудова 
міських і сільських поселень. – К.: Держбуд України, 2002. – 108 с. 

2 Ткачук О.А. Міські інженерні мережі: Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2015. – 412 с. 
3 Ткачук О .А., Косінов В.П., Новицька О.С. Системи подачі та розподілення води населених 

пунктів: Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2011. - 273 с. 
4 Ткачук О.А., Шадура В.О. Водопровідні мережі: Навч. поск. –Рівне: НУВГП, 2010. - 146 с. 
5 Ткачук О.А. Удосконалення систем подачі та розподілення води населених пунктів. Рівне: 

НУВГП, 2008. -301с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. лекцій, 34год. практичних робіт, 96 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та 
групові науково-дослідні завдання, використання персональних комп’ютерів та мультимедійних 
засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль: залік в кінці 6 семестру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 
16. Мова викладання: українська. 

 
 
Завідувач кафедри МБГ  
д.т.н. професор                                                                                         О.А. Ткачук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Code:ПC03; 
2. Title: ENGINEERING OF CITY TERRITORIES; 
3. Type: selective; 
4. Higher education level: I (Bachelor's degree), 
5. Year of study, when the discipline is offered: 3; 
6. Semester when studying discipline: 6 semesters; 
7. Number of established ECTS credits: 6; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position:TkachukA., Doc. tech Sciences, 
professor, head of the department of urban contraction and development 
9. Results of study: after studying the discipline the student should know: 
• Schemes and equipment of modern engineering systems (SIZ) of settlements; 
• principles of construction of water supply, drainage, heat, gas, and electricity supply schemes in 
settlements; 
• rules for the location of buildings and communications engineering services in urban areas; 
• Fundamentals of modeling of engineering support elements for calculations on PC; 
be able: 
• technically competently choose and substantiate the effectiveness of engineering schemes; 
• determine the estimated costs of water, gas and heat in engineering systems; 
• conduct hydraulic calculations on the PC; 
• to simulate SIZ elements on a PC using modern software complexes. 
10. Forms of organization of classes: lectures, practical classes, independent work, intermediate (computer 
testing, oral questioning) and final (checking) control measures. 
11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Planning of cities and transport", "Water 
supply and drainage", "Heat and gas supply and ventilation", "Technical mechanics of liquid and gas", 
"Engineering geology and soil mechanics". 
• Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): "Planning and improvement 
of cities", "Urban engineering networks", "Architectural automated design of buildings and structures". 
12. Content of the course: 
Main characteristics of engineering systems (SIZ) of settlements. Water supply and distribution systems.Fire 
fighting plumbing of settlements.Systems of drainage of settlements.Gas supply systems of settlements.Heat 
supply systems of settlements.Power supply of the modern city.Fundamentals of technical and economic 
calculations of SIZ.Basis of hydraulic calculations of pressure and gravity pipelines.Simulation of SIZ 
elements on a PC.Basics of work with the program module GEOCAD.Construction of three-dimensional 
models of terrain surface relief. Introduction to PLANIKAD - a complex for building general plans of urban 
development. Design of external engineering networks. Making the necessary documentation and printing it 
out. 
13. Recommended educational editions: 

1 DBN 360-92 **. State building regulations of Ukraine. Town planning.Planning and building of urban 
and rural settlements. - K .: State Building of Ukraine, 2002. - 108 p. 
2 Tkachuk O.A. Urban Engineering Networks: A Manual. - Rivne: NUVGP, 2015 - 412 p. 
3 Tkachuk OA, Kosinov VP, Novitskaya O.S. Plants supply and distribution systems for settlements: 
Teaching. manual. - Rivne: NUVGP, 2011. - 273 p. 
4 Tkachuk OA, Shadura VO Water mains: Teach. send -Rivne: NUVGP, 2010. - 146 p. 
5 Tkachuk O.A. Improvement of supply and distribution systems for human settlements. Rivne: NUVGP, 
2008. -301c. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
20 hours lectures, 34 hours practical work 85 hours. independent work. Together - 150 hours. 
Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, individual and group research 
tasks, the use of personal computers and multimedia. 
15. Form and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Final control: the end of the 6th semester. 
Current Control (100 points): Testing, Surveys. 
16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
Doc. tech Sciences, professor, 
Head of the department  
of urban contraction and development                                                                                     Tkachuk A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


