
Форма № Н-3.03у 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТЕРИТОРІЙ 

 

 

 

ПРОГРАМА 

вибіркової навчальної дисципліни 

підготовки бакалавра 

спеціальності 193 - «Геодезія та землеустрій»» 

освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кременчук 

2018 рік



2 

 

  

 

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Кременчуцьким національним університетом імені 

Михайла Остроградського 

 

 

 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:  Артамонов В. В., д.т.н., професор;  

 Василенко М. Г., ст. викладач; 

 Міхно П. Б., к.т.н., ст. викладач. 

 

 

 

Обговорено та рекомендовано до видання методичною комісією КрНУ зі спеціальності 

193 - «Геодезія та землеустрій» (бакалавр). 

  

“___2____”  _____липня____ 2018___ року, протокол №_6_ 

 

Голова_______________ Артамонов В.В. 

 

 

 



3 

 

  

ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Інженерне обладнання 

територій”  складена відповідно до  освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів спеціальності 193 - “Геодезія та землеустрій”. 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є функціональне призначення, склад 

і основні конструктивні рішення систем інженерного обладнання територій та 
особливості їх землеустрою. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: базується на знаннях з дисциплін «Архітектура», 

«Вища математика», «Фізика», «Хімія», «Планування та забудова поселень», 

«Геодезія», «Картографія» та забезпечує засвоєння дисциплін «Землевпорядні 

вишукування», «Землевпорядне проектування». 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Системи водопостачання та водовідведення населених пунктів 

2. Системи енергопостачання (тепло, електроенергія, газ) населених пунктів та 

промислових підприємств, планування рельєфу територій, захист територій 

від затоплення і підтоплення.  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Інженерне обладнання населених 

пунктів” є формування у студента знань про особливості і обмеження розміщення 

елементів систем інженерного обладнання територій. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Інженерне обладнання 

населених пунктів” є отримання професійної інформації про призначення, принципи 

функціонування, технологічні характеристики систем інженерного обладнання 

територій в цілому та конструктивні види і  розміри елементів таких систем. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

- принципові схеми систем інженерного обладнання територій; 

- призначення елементів систем; 
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- технологічні характеристики  елементів систем; 

- принципи розрахунків елементів систем; 

- землевпорядні вимоги до систем.  

вміти : 

- розрахувати розміри земельних ділянок для розміщення систем; 

- встановити землевпорядні обмеження розміщення систем; 

- формулювати та виконувати завдання на землевпорядні вишукування 

інженерно обладнаних територій; 

- визначати для землевпорядного проектування території  комплекси та 

елементи її інженерного обладнання. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __150__ годин /__5,0__ кредитів 

ЄКTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. 

Загальна характеристика систем водопостачання і водовідведення територій .  

Системи водопостачання. Класифікація, джерела, станції водопідготовки, 

призначення і методи прокладання водопровідних мереж. 

Системи водовідведення. Класифікація, очисні споруди, призначення і методи 

прокладання каналізаційних мереж.  

Змістовий модуль 2. 

Загальна характеристика систем енергопостачання територій. 

Системи теплопостачання. Класифікація, джерела, призначення і методи 

прокладання теплових мереж.  

Системи газопостачання. Класифікація, джерела, призначення і методи 

прокладання газових мереж.  

Системи електропостачання. Класифікація, джерела, призначення і методи 

прокладання електричних мереж.  

Планування територій, визначення об’ємів земляних робіт.  
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Запобігання затоплення та підтоплення територій, захисні споруди та дамби. 

Системи водопониження, їх розрахунок та влаштування.   

 

3. Рекомендована література 
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місць: Підручник. - Харків: ХНАМГ, 2007. - 259 с.  

2. ДБН В.2.5 - 74:2013 Зовнішні мережі та споруди. Водопостачання. Основні 
положення проектування. Київ. Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального  господарства України. 2013. 

3. Абрамов Н. Н. Водоснабжение. М., Стройиздат, 1982. 

4. Тугай А. М., Терновцев В. Е. Водоснабжение. Курсовое проектирование. К. 
«Вища школа», 1980. 

5. Абрамов Н. Н. и др. Расчет водопроводных сетей. М. Стройиздат. 1983. 

6. ДБН В.2.5 - 74:2013 Зовнішні мережі та споруди. Водовідведення. Основні 
положення проектування / Київ. Міністерство регіонального розвитку, 
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8. Ботук Б.О., Федоров Н. Ф. Канализационные сети. М. Стройиздат, 1977. 
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10. Лукиных А. А., Лукиных Н. А. Таблицы для гидравлического расчета 
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11. ДБН В.2.5-39:2008 Зовнішні мережі та спорди. Теплові мережі / Київ. 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального  
господарства України. 2008. 
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13. Ионин А. А. и др. Теплоснабжение. М., Стойиздат, 1982. 
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Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального  

господарства України. 2001. 
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Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального  
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання _______залік________ 

 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання  _курсовий проект, поточний                                      

контроль_ 
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