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Викладачі: 

Баришев Віталій Павлович, к.т.н., доцент кафедри теплогазопостачання і вентиляції, 

baryshev@ogasa.org.u 

В процесі вивчення даної дисципліни студенти отримують здатність: визначати 

основні етапи проектування теплової мережі міста, визначати основні розрахункові 

характеристики по- току та річну потребу в натуральному і умовному паливі; 

основні етапи проектування газової мережі міста, визна- чати основні розрахункові 

характеристики потоку; основ- ні етапи проектування водопровідної та водостічної 

мере- жі міста, визначати основні розрахункові характеристики потоків. 

 

Прогнозовані результати навчання 

Диференційовані результати навчання: 

знати: 

– загальну класифікацію інженерних мереж; 

– загальні правила розміщення підземних інженерних мереж; 

– класифікацію систем теплопостачання; 

– поняття теплові пункти, трасування мережі; 

– поняття і види систем газопостачання; 

– основні етапи проектування водостічної мережі міста; 

– основні типи стикових з'єднань труб; 
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– гідро-теплоізоляція трубопроводу; 

– поняття і види водостічних мереж міст; 

– види очисних споруд на водостічної мережі; 

– конструкції трубопроводів; 

володіти: 

– навичками розрахунку теплоізоляції трубопроводу; 

– навичками гідравлічного розрахунку інженерних мереж. 

вміти: 

– визначати основні етапи проектування теплової мережі міста, визначати 

основні розрахункові характеристики потоку; 

– визначати основні етапи проектування газової мережі міста, визначати 

основні розрахункові характеристики потоку; 

– визначати основні етапи проектування водостічної мережі міста, визнача- 

ти основні розрахункові характеристики потоку. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Назва тем, змістовних блоків та модулів Кількість годин 

Розділ Тема Лекції Практичні Самостійна 

1 Загальна класифікація інженерних мереж. 2  
2 

 
10 

2 
Загальні правила розміщення підземних інженерних 

мереж. 
2 

3 
Теплопостачання. Класифікація систем теплопоста- 

чання. 
2  

2 
 

15 

4 Теплові пункти. Трасування мережі. 
2 

5 Системи газопостачання. 2 
4 15 

6 Трасування мереж і розміщення. 2 

 

7 

Системи водопостачання та їх показники. Водозабір- 

ні споруди. Водоводи. Станції водопідготовки: про- 

цеси і споруди. Зовнішні мережі водопроводу і спо- 

руди на них. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 
8 

Каналізація будівель і споруд. Призначення каналі- 

зації. Класифікація систем каналізації за складом сті- 

чних вод. Схеми. 

 
2 

 
9 

Міські каналізаційні мережі і споруди на них: дворо- 

ві мережі, вуличні та районні колектори, станції пе- 

рекачування, головний міський колектор. 

 
2 

10 
Конструкції трубопроводів. Основні типи стикових 

з'єднань труб. 
2 

11 Гідро-теплоізоляція трубопроводу. 2 

 

12 

Водостічні мережі міст. Організація водовідведення 

в містах. Закрита системах водостоку. Розміщення 

водостоку на міських вулицях. Відкрита система во- 

довідведення. Очисні споруди на водостічної мережі. 

 

2 

 Всього: 24 16 80 



Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за 

навчальною дисципліною «Сучасні інженерні мережі та обладнання» складає 60 

та 100 балів і може бути досягнений наступними засобами оцінювання: 

 
Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальн

а кількість 

ба- лів 
Засоби оцінювання 

Кількість у 

семестрі 
Розрахунково-графічна робота 1 20 30 

Аудиторна контрольна робота 1 10 15 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані те- 

сти), або 
2 

 

30 

 

55 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 

Разом  60 100 

 

З дисципліни передбачено виконання розрахунково-графічної роботи. Методичні 

рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи [5]. 

За індивідуальним завданням в розрахунковій частині необхідно визначити: 

- розрахувати нормативну товщину шару теплової ізоляції; 

- розрахувати температуру гранту навколо трубопроводів. 

У роботі надається графік, побудований на основі значень розподілу температур 

ґрунту на ізолініях глибини. Графік розташовується у тексті пояснювальної записки. 

 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь 

яких причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збі- 

льшити вже набрану кількість балів. Підсумковий контроль знань здійснюється у 

вигляді усної бесіди з викладачем. 

 

Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 

1. Инженерные сети, инженерная подготовка и оборудование территорий, зданий 

и стройплощадок: учебник / Л. В. Погодина. — 3-е изд. — Москва: Дашков и 

К, 2013. — 474 с. 

2. Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений: учебник для вузов / 

Е.Н. Бухаркин [и др.]; Под ред. Ю.П. Соснина.— 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Высш. шк., 2008. — 415 с. 

3. Водоотведение: учебник для вузов/Ю. В. Воронов [и др.]; Ассоциация строи- 

тельных вузов. — Москва: Изд-во АСВ, 2014. — 413с. 

4. Водоснабжение и водоотведение: учебник для бакалавров / И. И. Павлинова, 

В. И. Баженов, И. Г. Губий. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 

2013. — 472 с. 

5. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисциплі- 

ни «Сучасні інженерні мережі та обладнання» на тему «Енергозбереження в 

системах теплогазопостачання», Одеса, ОДАБА. – 2020р., 35с. 

 

 



Допоміжні джерела інформації 

6. Инженерные сети, инженерная подготовка и оборудование территорий, зданий 

и стройплощадок: учебное пособие / В.А. Бейербах. — 2-е изд., перераб. — 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. — 569 с. 

7. Строительство и реконструкция инженерных сетей и сооружений: учебное по- 

собие для вузов / В. А. Орлов. — Москва: Академия, 2010. — 301с.: ил. — 

(Высшее профессиональное образование, Строительство) — Прил.: с. 291-297. 

— Библиогр: с. 298. 
8. Реконструкция трубопроводных систем / С. В. Храменков, О. Г. Примин, В. А. 

Орлова; Ассоциация строительных вузов. — Москва: Изд-во АСВ, 2008. — 

215с. 

9. Водоотведение поверхностного стока современных мегаполисов / Е. А. Пуга- 

чев; Ассоциация строительных вузов. — Москва: Изд-во АСВ, 2013. — 96 с. 

10. Водоотведение и водоснабжение: учебное пособие для вузов / Е. Н. Белоконев, 

Т.Е. Попова, Г.Н. Пурас. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2009.—379 с. 

11. Гидравлика, водоснабжение и канализация: учебное пособие для вузов / 

В.И.Калицун, В.С. Кедров, Ю.М. Ласков. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Стройиздат, 2002. — 397 с. 

12. Гидравлика, водоснабжение и канализация: учебное пособие для вузов / В.И. 

Калицун, В.С. Кедров, Ю.М. Ласков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Стройиздат, 2003. — 397 с. 

13. Теплоснабжение (курсовое проектирование): учебное пособие для вузов / В. 

М. Копко, Н. К. Зайцева, Г. И. Базыленко; Под ред. В. М. Копко. — Минск: 

Вышэйш. шк., 1985. — 139 с. 


