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Анотація. Навчальна дисципліна «Міські інженерні мережі» є 

складовою освітньо-професійної програми підготовки спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна інженерія» (водопостачання та водовідведення). 
Інженерне забезпечення міських поселень є однією з найважливіших 
складових містобудування. Воно забезпечує стабільне функціонування 
промисловості, задовольняють соціальні, гігієнічні, культурно-естетичні та 
інші потреби міського населення. Практично всі населені пункти мають 
системи водопостачання, каналізації, електропостачання, зв’язку, тепло- та 
газопостачання. Всі вказані мережі в більшості випадків прокладаються 
вздовж проїздів. При цьому потрібно чітко виконувати правила їх 
проектування, будівництва та експлуатації. 

 
Мета дисципліни – підготовка спеціалістів в сфері планування та 

забудови міських населених пунктів, а саме: міських інженерних мереж, 
здатних ефективно використовувати отримані знання при проектуванні, 
будівництві, експлуатації на території міст, при виконанні найважливіших 
соціальних, екологічних та економічних проблем. 

 
У результаті вивчення курсу студент повинен: 
знати: 

− споживачів води, теплової енергії, горючих газів;  
− схеми й устаткування сучасних інженерних мереж;  
− конструкції та способи прокладання інженерних мереж та споруд 

водопостачання, водовідведення, тепло- газопостачання, електропостачання в 
населених пунктах;  

− технічну експлуатацію інженерних мереж. 



вміти: 
− проектувати інженерні мережі та споруди; 
− розміщувати на території міста інженерні споруди та обладнання. 

 
Змістовні модулі дисципліни: 
Змістовний модуль 1: Основні поняття про інженерні мережі та 

споруди. Водопровідні, каналізаційні,  теплові та газові мережі та споруди. 
Міські електричні мережі. Переходи інженерних мереж через штучні та 
природні перешкоди. Взаємне розташування інженерних мереж в містах. 
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