
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

1960 1997

1974 2000

Кр УН  

 

 

 

МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ 

ЩОДО  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ  

З  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ  

«БЕЗПЕЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ І СПОРУД» 

ДЛЯ  СТУДЕНТІВ  УСІХ  ФОРМ  НАВЧАННЯ   

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

263  – «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА» 

ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР» 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2019 



 2 

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Безпечна експлуатація інженерних систем і споруд» для студентів усіх форм 

навчання зі спеціальності 263 – «Цивільна безпека» освітнього ступеня 

«Бакалавр» 

 

 

 

Укладачі:  к. т. н., старш. викл. Д. В. Рєзнік; 

 к. т. н., асист. Н. В. Зачепа  

 

 

Рецензент  д. т. н., проф. С. В. Сукач 

 

 

Кафедра охорони праці, цивільної та промислової безпеки 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено навчально-методичною радою Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського 

Протокол № _____  від ____ __________ 2019 року  

Голова методичної ради __________________   проф. В. В. Костін 

 

 

 

 

 



 3 

ЗМІСТ 

 

Вступ.................................................................................................................... 4 

1 Теми, погодинний розклад лекцій і самостійної роботи.............................. 7 

2 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання.................................. 8 

3 Питання для підсумкового контролю……………………………................ 15 

4 Критерії оцінювання знань студентів……………………………………… 20 

Список літератури............................................................................................... 21 

 



 4 

ВСТУП 

 

«Безпечна експлуатація інженерних систем і споруд» (БЕІСС) – базова 

профільна дисципліна навчального плану спеціальності 263 – «Цивільна 

безпека». 

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців з 

базовою вищою освітою необхідного в їх подальшій професійній діяльності 

рівня знань та умінь з правових, організаційно-технічних та соціально-

економічних питань з основних принципів проектування, розрахунку та 

експлуатації окремих елементів інженерних систем і споруд та їх взаємодію в 

комплексі; порядок організації охорони праці та застосування тих чи інших 

методів безпечного ведення робіт під час експлуатації інженерних систем та 

споруд; надати теоретичні знання та практичні навички задля розв’язання 

проблем організації та технічного забезпечення безпечних та нешкідливих умов 

праці на об’єктах його майбутньої професійної діяльності, тобто надати йому 

умови та можливість самостійно приймати інженерні рішення з безпеки праці 

на будівельному майданчику. 

 Вивчення БЕІСС вимагає глибокого знання основних розділів навчальних 

курсів «Безпека життєдіяльності», «Пожежна безпека виробництв», «Безпечна 

експлуатація будинкв та споруд». 

 Усі теми навчального курсу рівноцінно важливі та тісно взаємопов’язані 

між собою. Тому вивчення кожної подальшої теми можливе тільки після 

засвоєння основних положень попередніх тем. 

Самостійна робота студентів містить додаткове вивчення лекційного 

матеріалу, підготовку та виконання контрольної роботи з основних тем курсу. 

У методичних указівках розкриті теми та погодинний розклад лекцій і 

самостійної роботи, а також наведені питання для поточного та підсумкового 

контролю з основних тем навчальної дисципліни. 

Після вивчення навчальної дисципліни «Безпечна експлуатація 

інженерних систем і споруд» студент повинен 
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знати: 

– норми водоспоживання в населених пунктах та на виробничих 

підприємствах;  

– споруди та мережі систем водопостачання та каналізації; 

– системи і споруди теплогазопостачання; 

– схеми і устаткування сучасних мереж газопостачання; 

– заходи безпеки під час використання систем газопостачання; 

– теплові мережі; 

– зовнішні системи водопостачання та водовідведення населених 

пунктів та промислових підприємств; 

– системи внутрішнього водопостачання та водовідведення будівель та 

споруд; 

– системи тепло-газопостачання населених пунктів та будівель; 

уміти: 

– установити правильність вибору системи водопостачання, 

водовідведення, теплопостачання та газопостачання залежно від специфіки 

небезпечних чинників об’єкту та відповідність цього вибору вимогам 

будівельних норм для розроблення рекомендацій щодо забезпечення безпечної 

експлуатації об’єкта; 

– установити відповідність вимогам будівельних норм, прийнятих у 

проектах розрахункових величин витрат і напорів води для ліквідування 

надзвичайних ситуацій для розроблення рекомендацій щодо усунення 

виявлених недоліків; 

– класифікувати системи опалення та визначати їх призначення та 

галузь застосування для встановлення відповідності вибору системи залежно 

від специфіки небезпечних чинників об’єкту; 

– аналізувати відповідність улаштування зовнішнього та внутрішнього 

протипожежного водопостачання; 

– аналізувати відповідність улаштування систем зовнішнього та 

внутрішнього водовідведення, теплопостачання, газопостачання населених 
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пунктів та промислових підприємств вимогам відповідних нормативних 

документів; 

– для виявлення небезпеки перевіряти організацію ремонту та 

обслуговування систем водопостачання; 

– для визначення  відповідності нормативним вимогам систем захисту 

будівель та споруд перевіряти розрахунки очисних споруд систем 

водопостачання та водовідведення; 

– перевіряти розрахунки витрат теплоти для теплопостачання районів 

забудови, здійснювати вибір обладнання для вироблення та відпуску теплоти, 

здійснювати вибір схем приєднання споживачів до теплових мереж; 

– перевіряти розрахунки основних споруд системи газопостачання. 

 



 7 

1  ТЕМИ, ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна/заочна 

усього 
у тому числі 

лк п. з. с. р. 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1 Водопостачання і каналізація населених пунктів та 

будівель 

Тема 1 Загальна уява про міські 

інженерні системи і споруди.  
8/7,5 3/0,5 –/– 5/7 

Тема 2 Міські інженерні мережі та їх 

значення у структурі міста 
7/7,5 2/0,5 –/– 5/7 

Тема 3 Загальні відомості про системи 

водопостачання 
7/6,5 2/0,5 –/– 5/6 

Тема 4. Водопровідні мережі. 7/6,5 2/0,5 –/– 5/6 

Тема 5 Улаштування водопровідної 

мережі з урахуванням вимог безпечної 

експлуатації 

14/12 3/1 6/2 5/9 

Тема 6 Арматура та споруди на 

водопровідній мережі 
9/9,5 3/0,5 –/– 6/9 

Тема 7 Загальні відомості про 

каналізацію 
10/11,5 2/0,5 3/1 5/10 

Разом за змістовим модулем 1 62/61 17/4 9/3 36/54 

Змістовий модуль 2 Системи і споруди теплогазопостачання 

Тема 8 Улаштування мереж 

водовідведення 
7/7,5 2/0,5 –/– 5/7 

Тема 9 Споруди на мережах 

водовідведення 
10/8,5 2/0,5 3/1 5/7 
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1 2 3 4 5 

Тема 10 Теплові мережі 8/6,5 3/0,5 –/– 5/6 

Тема 11 Газопостачання 8/6,5 3/0,5 –/– 5/6 

Разом за змістовим модулем 2 33/29 10/2 3/1 20/26 

Змістовий модуль 3. Проектування, будівництво та експлуатація інженерних 

систем. 

Тема 12 Міські електричні мережі 8/10 3/1 –/– 5/9 

Тема 13 Розміщення  підземних мереж 

різного призначення на території 

населених місць 

8/9,5 3/0,5 –/– 5/9 

Тема 14 Способи прокладання міських 

інженерних мереж 
9/10,5 3/0,5 –/– 6/10 

Разом за змістовим модулем 3 25/30 9/2 –/– 16/28 

Усього годин 120/120 36/8 12/4 72/108 

 

2  ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО  

ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Загальна уява про міські інженерні системи й споруди 

Призначення інженерних систем та інженерних споруд. Коротка історія 

розвитку інженерних мереж. Комплексне впорядкування міської території. 

Комплексність систем інженерних мереж. 

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть, з якою метою люди використовують воду. 

2. Наведіть інженерні системи, що використовують у населених пунктах. 

3. Поясніть потребу використання мереж водопостачання в населених 

пунктах. 

4. Поясніть потребу використання мереж водовідведення в населених 

пунктах.  

5. Поясніть, як позначаються інженерні мережі у проектно-
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конструкторській документації. 

Література: [1, с. 8–15; 2, с. 3–9; 3, с. 5–21; 4, с. 6–12; 5, с. 4–10;  

6, с. 6–10; 7, с. 4–17]. 

 

Тема 2 Міські інженерні мережі та їх значення у структурі міста 

Класифікація міських інженерних мереж. Методи прокладання інженерних 

мереж. Класифікація міських інженерних споруд. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть класифікацію міських інженерних мереж. 

2. Наведіть класифікацію інженерних споруд. 

3. Наведіть класифікацію методів прокладання інженерних мереж. 

4. Поясніть особливості роздільного прокладання трубопроводів і 

кабелів. 

5. Поясніть особливості сумісного прокладання інженерних мереж у 

прохідних каналах. 

Література: [1, с. 15–23; 2, с. 3–9; 3, с. 5–21; 4, с. 166–172; 5, с. 114–115]. 

 

Тема 3 Загальні відомості про системи водопостачання 

Системи водопостачання. Джерела та схеми водопостачання міст. Схеми 

водопостачання промислових підприємств. Різновиди системи водопостачання. 

Основні споживачі води. Водопровідна мережа як елемент системи водопостачання. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть елементи систем водопостачання та їх призначення.  

2. Поясніть, як визнати витрату води на господарсько-питні потреби 

населення?  

3. Назвіть основні категорії споживання води.  

4. Поясніть призначення систем водопостачання та їх джерел. 

5. Наведіть та надайте характеристику джерелам водопостачання. 

Література: [1, с. 23–28; 2, с. 10–11; 3, с. 29–36; 4, с. 13–23; 6, с. 11–27]. 
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Тема 4 Водопровідні мережі 

Основні принципи трасування та проектування водопровідних мереж. Типи 

водопровідних мереж. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть схеми розгалуженої та кільцевої мережі, їх переваги й 

недоліки. 

2. У чому полягає принципова різниця між магістральною та 

розподільчою мережею? 

3. Наведіть та поясніть послідовність операцій під час проектування й 

гідравлічного розрахунку водопровідної мережі. 

4. Укажіть, від чого залежить розміщення ліній водоводів та 

водопровідних мереж? 

5. Наведіть основні принципи трасування водопровідних мереж. 

Література: [1, с. 28–31; 2, с. 12–14; 3, с. 29–36; 3, с. 13–23; 6, с. 28–48; 7, 

с. 4–36]. 

 

Тема 5 Влаштування водопровідної мережі з урахуванням вимог 

безпечної експлуатації 

Матеріали труб водопровідних мереж та способи їх з’єднання. Глибина 

закладання водопровідної мережі й особливості прокладання. Вимоги до 

розташування мережі. 

Питання для самоперевірки 

1. Укажіть, від чого залежить глибина закладання водопровідних труб? 

2. Наведіть та надайте характеристику матеріалам, з яких виготовляють 

труби для водопровідних мереж? 

3. Розкрийте особливості з’єднання водопровідних труб, виконаних з 

різних матеріалів 

4. Наведіть вимоги, які висувають до водопровідних труб за умовами їх 

експлуатації. 
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5. Наведіть вимоги щодо прокладання водопровідних труб відносно 

інших мереж, будівель, автошляхів, зелених насаджень. 

Література: [1, с. 32–34; 2, с. 12–17; 3, с. 29–36; 4, с. 20–23; 7, с. 35–71]. 

 

Тема 6 Арматура та споруди на водопровідній мережі 

Типи водопровідної арматури. Споруди на водопровідних мережах. 

Водопровідні колодязі. Упори. Переходи водопровідних ліній через річки, дороги і 

яри. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть арматуру, яка застосовується під час будівництва та 

експлуатації водопровідних мереж? 

2. Поясніть, з яких основних елементів складається водопровідний 

колодязь. 

3. Поясніть призначення упорів на водопровідних мережах та в яких 

місцях їх споруджують? 

4. Поясніть, як виконується перетин водопровідних мереж з залізницями 

й автомобільними шляхами. 

5. Поясніть, у яких випадках споруджують дюкери? Наведіть їх 

конструкцію. 

Література: [1, с. 35–38; 2, с. 18–20; 7, с. 72–113]. 

 

Тема 7 Загальні відомості про каналізацію 

Системи водовідведення. Види стічних вод. Системи водовідведення міст. 

Схеми каналізаційних мереж. Визначення розрахункових витрат стічних вод. 

Трасування та основи проектування каналізаційних мереж. 

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть призначення та види систем каналізації населених пунктів. 

2. Наведіть схеми трасування вуличних каналізаційних мереж. 

3. Мережі водовідведення як елемент системи водовідведення. 
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4. Поясніть, як визначається витрата побутових та виробничих стічних 

вод міста? 

5. Поясніть, від чого залежить трасування каналізаційних мереж? 

Наведіть основні принципи трасування. 

Література: [1, с. 38–43; 2, с. 21–25; 3, с. 22–28, 73–80; 4, с. 24–35;  

5, с. 12–18; 5, с. 63–72; 6, с. 6–10]. 

 

Тема 8 Улаштування мереж водовідведення 

Вибір матеріалу труб і спосіб їх з’єднання. Улаштування основ під 

трубами. Ізоляція труб. Глибина закладання каналізаційних мереж. 

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть, від чого залежить вибір матеріалів, з яких виготовляють 

труби водовідвідних мереж. 

2. Поясніть, як улаштовують основу під труби водовідвідних мереж. 

3. Поясніть призначення й типи ізоляції труб. 

4. Поясніть, від чого залежить мінімальна глибина закладання 

каналізаційних мереж. 

5. Поясніть, як визначається найбільша глибина закладання 

каналізаційних мереж під час їх будівництва відкритим способом? 

Література: [1, с. 43–46; 2, с. 26–29; 3, с. 22–28; 6, с. 90–125]. 

 

Тема 9 Споруди на мережах водовідведення 

Колодязі й камери. Дощоприймачі. Перетинання трубопроводів із 

перешкодами. Дюкери. Естакади. Переходи під залізницями й автомобільними 

шляхами. 

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть призначення колодязів на каналізаційних мережах. 

2. Наведіть типи каналізаційних колодязів. 

3. Наведіть споруди, що влаштовують на мережах каналізації. 

4. Наведіть та поясніть конструкцію дюкерів. 
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5. Наведіть та поясніть конструкцію оглядових колодязів.  

Література: [1, с. 47–52; 2, с. 30–34; 4, с. 31–35; 6, с. 108–125]. 

 

Тема 10 Теплові мережі 

Призначення. Основні принципи трасування і розміщення теплових 

мереж. Теплові мережі у кварталі/мікрорайоні. Способи прокладання теплових 

мереж. 

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть призначення систем централізованого теплопостачання. 

2. Наведіть способи прокладання теплових мереж. 

3. Поясніть вибір траси теплових мереж. Наведіть схеми трасування. 

4. Поясніть особливості розрахунку витрат теплоти на потреби опалення 

житлових і громадських будинків. 

5. Поясніть особливості розрахунку витрат теплоти на потреби 

вентиляції громадських будинків. 

Література: [1, с. 52–55; 2, с. 35–36; 3, с. 37–46; 4, с. 36–40]. 

 

Тема 11 Газопостачання 

Призначення, класифікація, улаштування систем газопостачання. 

Класифікація систем газопостачання. Газові мережі. 

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть призначення систем газопостачання. 

2. Наведіть методи прокладання розподільних і розвідних газопроводів. 

3. Поясніть потребу в проведенні гідравлічних розрахунків газових 

мереж. 

4. Поясніть особливості методики розрахунку річних і годинних витрат 

газу на побутові потреби. 

5. Наведіть методи прокладання газових мереж. 

Література: [1, с. 56–59; 2, с. 37–38; 3, с. 60–72; 4, с. 40–43]. 
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Тема 12 Міські електричні мережі 

Призначення і класифікація систем електропостачання. Джерела і режими 

електропостачання. Основні типи електричних станцій. Призначення і склад 

міських електричних мереж. Лінії електропередачі. Електроприймачі 

споживачів. 

   Питання для самоперевірки 

1. Поясніть призначення міських інженерних мереж. 

2. Поясніть особливості прокладання та розміщення кабельних мереж. 

3. Наведіть методи прокладки розподільних електричних мереж. 

4. Наведіть методи прокладки розвідних електричних мереж. 

5. Поясніть особливості розрахунку електричних навантажень житлових 

будинків 

Література: [1, с. 59–64; 2, с. 39–41; 3, с. 47–59; 4, с. 43–46]. 

 

Тема 13 Розміщення підземних мереж різного призначення на 

території населених місць 

Розміщення підземних мереж і колекторів у плані. Глибина закладання 

підземних мереж і їх перетинання. 

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть особливості комплексного проектування інженерних мереж 

на території населених пунктів. 

2. Поясніть особливості принципу горизонтального зонування під час  

трасування міських інженерних мереж. 

3. Поясніть особливості принципу вертикального зонування під час 

трасування міських інженерних мереж. 

4. Поясніть особливості прокладання магістральних підземних мереж. 

Література: [1, с. 65–68; 2, с. 41–44]. 
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Тема 14 Способи прокладання міських інженерних мереж 

Роздільне й спільне прокладання мереж в одній траншеї. Прокладка 

підземних мереж у загальних колекторах. Безтраншейні (закриті) методи 

будівництва трубопроводів. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть способи прокладання інженерних мереж у населених пунктах 

та виробничих територіях. 

2. Поясніть переваги й недоліки роздільного та сумісного прокладання 

трубопроводів в одній траншеї. 

3. Наведіть методи безтраншейної прокладки інженерних мереж. 

4. Поясніть особливості щитового способу прокладання трубопроводів. 

Література: [1, с. 69–74; 2, с. 45–50; 4, с. 54–89]. 

 

3  ПІДГОТОВКА  ДО  ПІДСУМКОВОГО  КОНТРОЛЮ 

Питання до іспиту 

1. Поясніть, з якою метою люди використовують воду. 

2. Наведіть інженерні системи, що використовують у населених пунктах. 

3. Поясніть потребу використання мереж водопостачання в населених 

пунктах. 

4. Поясніть потребу використання мереж водовідведення в населених 

пунктах.  

5. Поясніть, як позначаються інженерні мережі в проектно-

конструкторській документації. 

6. Поясніть потребу використання централізованого теплопостачання в 

населених пунктах. 

7. Поясніть потребу використання газопостачання в населених пунктах. 

8. Поясніть потребу використання електропостачання в населених 

пунктах. 

9. Поясніть потребу в комплексному впорядкуванні міських територій. 

10. Наведіть класифікацію міських інженерних мереж. 
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11. Наведіть класифікацію інженерних споруд. 

12. Наведіть класифікацію методів прокладання інженерних мереж. 

13. Поясніть особливості роздільного прокладання трубопроводів і 

кабелів. 

14. Поясніть особливості сумісного прокладання інженерних мереж у 

прохідних каналах. 

15. Поясніть особливості сумісного підземного прокладання 

трубопроводів і кабелів в одній траншеї. 

16. Назвіть елементи систем водопостачання та їх призначення.  

17. Поясніть, як визнати витрату води на господарсько-питні потреби 

населення. 

18. Назвіть основні категорії споживання води.  

19. Поясніть призначення систем водопостачання і їх джерел. 

20. Наведіть та надайте характеристику джерелам водопостачання. 

21. Наведіть схеми водопостачання населених пунктів. 

22. Наведіть схеми водопостачання промислових підприємств. 

23. Наведіть схеми розгалуженої та кільцевої мережі, їх переваги й 

недоліки. 

24. У чому полягає принципова різниця між магістральною та 

розподільчою мережею? 

25. Наведіть та поясніть послідовність операцій під час проектування й 

гідравлічного розрахунку водопровідної мережі. 

26. Укажіть, від чого залежить розміщення ліній водоводів та 

водопровідних мереж? 

27. Наведіть основні принципи трасування водопровідних мереж. 

28. Укажіть, від чого залежить глибина закладання водопровідних труб? 

29. Наведіть та надайте характеристику матеріалам, з яких виготовляють 

труби для водопровідних мереж. 

30. Розкрийте особливості з’єднання водопровідних труб, виконаних з 

різних матеріалів. 
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31. Наведіть вимоги, які висувають до водопровідних труб за умовами їх 

експлуатації. 

32. Наведіть вимоги щодо прокладання водопровідних труб відносно 

інших мереж, будівель, автошляхів, зелених насаджень. 

33. Наведіть арматуру, яка застосовується під час будівництва та 

експлуатації водопровідних мереж. 

34. Поясніть, з яких основних елементів складається водопровідний 

колодязь. 

35. Поясніть призначення упорів на водопровідних мережах та в яких 

місцях їх споруджують. 

36. Поясніть, як виконується перетин водопровідних мереж з 

залізницями й автомобільними шляхами. 

37. Поясніть, у яких випадках споруджують дюкери? Наведіть їх 

конструкцію. 

38. Поясніть призначення та види систем каналізації населених пунктів. 

39. Наведіть схеми трасування вуличних каналізаційних мереж. 

40. Мережі водовідведення як елемент системи водовідведення. 

41. Поясніть, як визначається витрата побутових та виробничих стічних 

вод міста? 

42. Поясніть, від чого залежить трасування каналізаційних мереж? 

Наведіть основні принципи трасування. 

43. Поясніть, від чого залежить вибір матеріалів, з яких виготовляють 

труби водовідвідних мереж. 

44. Поясніть, як влаштовують основу під труби водовідвідних мереж. 

45. Поясніть призначення й типи ізоляції труб. 

46. Поясніть, від чого залежить мінімальна глибина закладання 

каналізаційних мереж. 

47. Поясніть, як визначається найбільша глибина закладання 

каналізаційних мереж під час їх будівництва відкритим способом? 

48. Поясніть призначення колодязів на каналізаційних мережах. 
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49. Наведіть типи каналізаційних колодязів. 

50. Наведіть споруди, що влаштовують на мережах каналізації. 

51. Наведіть та поясніть конструкцію дюкерів. 

52. Наведіть та поясніть конструкцію оглядових колодязів.  

53. Поясніть призначення систем централізованого теплопостачання. 

54. Наведіть способи прокладання теплових мереж. 

55. Поясніть вибір траси теплових мереж. Наведіть схеми трасування. 

56. Поясніть особливості розрахунку витрат теплоти на потреби 

опалення житлових і громадських будинків. 

57. Поясніть особливості розрахунку витрат теплоти на потреби 

вентиляції громадських будинків. 

58. Поясніть особливості розрахунку витрат теплоти на потреби 

гарячого водопостачання. 

59. Як визначається максимальне теплове навантаження на ЦТП? 

60. Як визначається максимальне теплове навантаження ТЕЦ? 

61. Поясніть, для чого виконують гідравлічні розрахунки теплових 

мереж? 

62. Поясніть призначення систем газопостачання. 

63. Наведіть методи прокладання розподільних і розвідних газопроводів. 

64. Поясніть потребу в проведенні гідравлічних розрахунків газових 

мереж. 

65. Поясніть особливості методики розрахунку річних і годинних витрат 

газу на побутові потреби. 

66. Наведіть методи прокладання газових мереж. 

67. Поясніть особливості трасування газових мереж. 

68. Наведіть вимоги, що висувають до матеріалу труб, які 

використовують під час будівництва та експлуатації газових мереж. 

69. Поясніть призначення міських інженерних мереж. 

70. Поясніть особливості прокладання та розміщення кабельних мереж. 

71. Наведіть методи прокладки розподільних електричних мереж. 
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72. Наведіть методи прокладки розвідних електричних мереж. 

73. Поясніть особливості розрахунку електричних навантажень 

житлових будинків. 

74. Поясніть призначення міських інженерних мереж. 

75. Поясніть особливості прокладання та розміщення кабельних мереж. 

76. Наведіть методи прокладки розподільних електричних мереж. 

77. Наведіть методи прокладки розвідних електричних мереж. 

78. Поясніть особливості розрахунку електричних навантажень 

житлових будинків. 

79. Наведіть способи прокладання інженерних мереж у населених 

пунктах та виробничих територіях. 

80. Поясніть переваги й недоліки роздільного та сумісного прокладання 

трубопроводів в одній траншеї. 

81. Наведіть методи безтраншейної прокладки інженерних мереж. 

82. Поясніть особливості щитового способу прокладання трубопроводів. 

 



 20 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Розподіл балів, що отримують студенти 

Види занять Максимальна 

сума балів 

Лекції 10 

Лабораторні роботи 30 

Поточний контроль: 

– змістовий модуль № 1 – 10 балів; 

– змістовий модуль № 2 – 10 балів; 

– самостійна робота, реферати – 10 балів 

40 

Іспит 20 

Усього  100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно  

 

зараховано 
82–89 В 

добре 
74–81 С 

64–73 D 
задовільно 

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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