
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП 213; 

2. Назва: Будівництво та експлуатація інженерних мереж; 

3. Тип: Обов’язкова; 

4. Рівень вищої освіти: І бакалаврський; 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:5; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:3; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Супрунюк В.В. канд. тех. наук. 

доцент; 

9. Результати навчання: Формування у студента теоретичних основ та практичних навичок з 

влаштування інженерних мереж та прив’язка їх в поперечному та повздовжньому напряму до 

автомобільної дороги. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні 

заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Проектування автомобільних 

доріг», «Водопостачання і водовідведення», «Теплогазопостачання і вентиляція», «Інженерна геологія та 

механіка ґрунтів», «Будівельні конструкції». 

12. Зміст курсу: Класифікація інженерних мереж і споруд на них. Конструктивні рішення інженерних 

мереж водопостачання, каналізації, теплопостачання, газопостачання, кабельних мереж. Загальні 

напрямки і способи прокладання мереж. Будівельні матеріали, які застосовуються для влаштування 

інженерних мереж та споруд на них. Організація будівництва інженерних мереж. Способи безтраншейної 

розробки грунту при влаштуванні підземних комунікацій: Щитова проходка, продавлювання, 

проколювання (без розробки грунту), горизонтальне буріння, вібровакуумний спосіб, гідромеханічний 

спосіб. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Бойчук В.С. Довідник дорожника. Довідкове видання. – К.: Урожай, 2002. – 553 с. 

2. БілятинськийО.А., Старовойда В.П., Хом’як Я.В. Проектування автомобільних доріг. Частина 1. – 

К.: Вища школа, 1997. – 512 с. 

3. Ткачук О. А., Шадура В. О., Вепрева О. І. та ін. Водопровідні мережі: Навч. посібник. – К.: НМК 

ВО, 1992. – 112 с.  

 4. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. Нормы проектирования. – М.: ЦИТП 

Госстроя СССР, 1986. – 72 с. 

 5. СНиП 2.01.01 – 82. Строительная климатология и геофизика. – М.: Стройиздат, 1983. – 136 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 16 год. практичних робіт, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових 

та рольових ігор, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних 

засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль (40 балів): залік  письмовий, або тестовий в кінці 5 семестру. 

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри                            Кузло М.Т. 

. 

 

Розробник опису дисципліни   Супрунюк В.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: PP 213. 

2. Title: building and exploitation of engineering chains. 

3. Type: obligatory. 

4. Level of higher education: bachelor's degree. 

5. Year of study, when the discipline is offered: 3. 

6. Semester when studying discipline: 5. 

7. Number of established ECTS credits: 3. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: V. Suprunyuk, candidate of 

engineering, associate professor. 

9. Learning outcomes: Formation of students’ theoretical basics and practical skills in the technology of 

engineering nets exploitation. 
10. Forms of organization of classes: lectures, independent work, practical trainings, control tests. 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: “Design of highways”, “Water supply and 

water disposal”, “Heat and gas supply and ventilation”, “Engineering geology and soil mechanics”, “Building 

constructions”.  

12. Contents of the course: Classification of engineering nets and structures on them. Constructive solutions of 

water supply engineering nets , sewage, heat supply, gas supply, cable networks. General directions and ways of 

laying networks. Building materials for engineering nets and structures on them. Organization of engineering 

nets’ construction. Ways soil tillage without trenches during the construction of underground communications. 

Panel digging, piercing, horizontal drilling, hydromechanics way. 

13. Recommended editions: 
1. Boichuk V. S. Guide of a road worker. – K.: Urozhai, 2002. – 553 p. 

2. O. Bilyatinsky, V. Starovoyda, Y. Khomyak “Design of highways. Part 1”. - K .: High school, 1997. – 512p. 

3. O. Tkachuk, V. Shadura, O. Veprava and others “Water mains: textbook”. - K .: NMK VO, 1992. – 112p. 

4. SNIP 2.04.03-85. Sewerage outdoor networks and facilities. - Moscow: USSR, 1986. – 72p. 

5. SNIP 2.04.03-82. Construction climatology and geophysics. – M.: Stroizdat, 1983. –136 p. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 16 lecture hours, 16 hours of practical 

trainings, 58 hours of independent work. Total – 90 hours. Methods: interactive lectures, elements of problem 

lectures, individual tasks, introduction of business and role games, individual and group research tasks, use of 

multimedia tools. 

15. Form and evaluation criteria: The evaluation is carried out on a 100-point scale.  

Final control (40 points): written control or test at the end of 8 semester.  

Current control (60 points): testing, questioning.  

16. Language of teaching: ukrainian.  
 

 

              Head of chair                          M.T. Kuzlo, doctor of engineering, professor. 

 

The author of the educational discipline description            Supruniuk V. V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


